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Sammanfattning  
Brasilien är ett land som historiskt och kulturellt har präglats av kolonialisering och slaveri, vilket har bidragit till en 
befolkning som kännetecknas av mångfald när det kommer till ras och kultur. Andra konsekvenser av det historiska 
arvet är att den patriarkala familjen kommit att få central betydelse i samhället samt att vithet kommit att idealiseras 
när det gäller ras och hudfärg. Mot denna bakgrund utgör afrobrasilianska kvinnor en utsatt grupp då de riskerar att 
drabbas av både sexism och rasism i sin vardag.   
 
Syftet med den här studien var att med en socialkonstruktionistisk ansats och utifrån ett intersektionellt perspektiv 
undersöka hur afrobrasilianska kvinnor talar om ras och kön utifrån upplevelser och erfarenheter av fördomar och 
diskriminering. Intervjuer har gjorts med tio deltagare uppdelade i två fokusgrupper. Den ena gruppen bestod av 
kvinnor i åldrarna 50 till 77 år och den andra gruppen utgjordes av tonårstjejer mellan 14 och 15 år. Intervjuerna har 
analyserats med hjälp av diskursiv psykologi, vilket är en kvalitativ analysmetod inom det diskursanalytiska fältet.  
 
Mest framträdande i deltagarnas tal var upplevelser och erfarenheter av fördomar och diskriminering på grund av 
ras, medan motsvarande för kön förekom i begränsad utsträckning. En övergripande och till synes dominerande 
diskurs identifierades i hur deltagarna pratade om ras och hudfärg. De använde sig av ett språkbruk där ras och 
hudfärg syftade till att beskriva, definiera och värdera. Vidare tydliggjordes att benämningen negro kan användas 
både på ett neutralt sätt och i syfte att nedvärdera och förolämpa. Intervjudeltagarna pratade om upplevelser och 
erfarenheter av fördomar och diskriminering på grund av ras på i huvudsak två olika sätt. Dessa sätt kan ses som 
konflikterande tolkande repertoarer under benämningarna det harmoniska samhället och det rasistiska samhället. 
Dessutom identifierades retoriska strategier för att hantera den utsatthet som det rasistiska samhället medför.  
 
Tal om upplevelser och erfarenheter av fördomar och diskriminering på grund av kön framstod som mindre 
tillgängligt för deltagarna. Dock framträdde vad som beskrivs som en dominerande diskurs där traditionella 
könsroller ses som självklara. Utifrån ett mer uttalat intersektionellt perspektiv riktades avslutningsvis fokus mot de 
skärningspunkter och överlappningar som synliggjordes mellan ras och kön. Som ytterligare en viktig social 
kategorisering i deltagarnas tal identifierades klass, varför även denna kategori inkluderades i analysen. Den bild 
som framträdde var den av den afrobrasilianska kvinnan som unik i sin utsatthet i förhållande till både kvinnor av 
annan ras och hudfärg samt män av samma ras och hudfärg.    
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Sammanfattning 
 
Brasilien är ett land som historiskt och kulturellt har präglats av kolonialisering och 
slaveri, vilket har bidragit till en befolkning som kännetecknas av mångfald när det 
kommer till ras och kultur. Andra konsekvenser av det historiska arvet är att den 
patriarkala familjen kommit att få central betydelse i samhället samt att vithet 
kommit att idealiseras när det gäller ras och hudfärg. Mot denna bakgrund utgör 
afrobrasilianska kvinnor en utsatt grupp då de riskerar att drabbas av både sexism 
och rasism i sin vardag.   
 
Syftet med den här studien var att med en socialkonstruktionistisk ansats och utifrån 
ett intersektionellt perspektiv undersöka hur afrobrasilianska kvinnor talar om ras 
och kön utifrån upplevelser och erfarenheter av fördomar och diskriminering. 
Intervjuer har gjorts med tio deltagare uppdelade i två fokusgrupper. Den ena 
gruppen bestod av kvinnor i åldrarna 50 till 77 år och den andra gruppen utgjordes 
av tonårstjejer mellan 14 och 15 år. Intervjuerna har analyserats med hjälp av 
diskursiv psykologi, vilket är en kvalitativ analysmetod inom det diskursanalytiska 
fältet.  
 
Mest framträdande i deltagarnas tal var upplevelser och erfarenheter av fördomar 
och diskriminering på grund av ras, medan motsvarande för kön förekom i 
begränsad utsträckning. En övergripande och till synes dominerande diskurs 
identifierades i hur deltagarna pratade om ras och hudfärg. De använde sig av ett 
språkbruk där ras och hudfärg syftade till att beskriva, definiera och värdera. Vidare 
tydliggjordes att benämningen negro kan användas både på ett neutralt sätt och i 
syfte att nedvärdera och förolämpa. Intervjudeltagarna pratade om upplevelser och 
erfarenheter av fördomar och diskriminering på grund av ras på i huvudsak två 
olika sätt. Dessa sätt kan ses som konflikterande tolkande repertoarer under 
benämningarna det harmoniska samhället och det rasistiska samhället. Dessutom 
identifierades retoriska strategier för att hantera den utsatthet som det rasistiska 
samhället medför.  
 
Tal om upplevelser och erfarenheter av fördomar och diskriminering på grund av 
kön framstod som mindre tillgängligt för deltagarna. Dock framträdde vad som 
beskrivs som en dominerande diskurs där traditionella könsroller ses som självklara. 
Utifrån ett mer uttalat intersektionellt perspektiv riktades avslutningsvis fokus mot 
de skärningspunkter och överlappningar som synliggjordes mellan ras och kön. Som 
ytterligare en viktig social kategorisering i deltagarnas tal identifierades klass, varför 
även denna kategori inkluderades i analysen. Den bild som framträdde var den av 
den afrobrasilianska kvinnan som unik i sin utsatthet i förhållande till både kvinnor 
av annan ras och hudfärg samt män av samma ras och hudfärg.     
 
  



Förord 
 
Mitt varmaste tack till de underbara kvinnor och tjejer som tackade ja till att delta i 
den här studien och dela med sig av sina berättelser. 
 
Ett varmt tack också till mina engagerade och kunniga handledare, 
huvudhandledare Eva Hammar Chiriac och biträdande handledare Anna 
Malmquist, för feedback och uppmuntran. Särskilt tacksam är jag för det stöd jag fick 
i uppstarten av det här arbetet, då det gjorde det möjligt för mig att genomföra 
datainsamlingen i Brasilien. Utan ert stöd hade den här studien förmodligen aldrig 
blivit gjord. 
 
Slutligen vill jag uppmärksamma alla de starka, vackra och kämpande 
afrobrasilianska kvinnor som jag lärt känna i olika sammanhang i Brasilien.  
 
 
Louise Johansson 
Kalmar i maj 2015  
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En vit kvinna som har ett svart hembiträde kan inte vara rasist 
− en diskursanalytisk studie av afrobrasilianska kvinnors tal om ras och kön 

 
Jag åker genom Rio de Janeiro. Det är i augusti 2014 och överallt på gator, torg och 
byggnader syns affischer med bilder på kandidaterna till vårens val till beslutande 
församlingar på federal och delstatsnivå. Vita män i övre medelåldern, några yngre 
vita män, ett fåtal vita kvinnor. Men inga svarta kandidater, vare sig män, kvinnor, 
unga eller gamla. På besök i en av stadens favelor ser jag en affisch på en man som 
möjligen skulle kunna definieras som icke-vit. Det är det närmaste jag kommer när 
jag söker efter afrobrasilianska kandidater. USA har precis som Brasilien en blandad 
befolkning och en historia av slaveri. Där har folket valt en svart president. Att en 
svart president skulle väljas i Brasilien förefaller fortfarande mycket avlägset, trots 
att andelen afrobrasilianare uppgick till omkring 50 % i senaste folkräkningen som 
genomfördes 2010 (Loveman, Muniz & Bailey, 2011). Detta kan jämföras med USA 
där andelen afroamerikaner samma år uppgick till 13,6 % (Rastogi, Johnson, Hoeffel 
& Drewery, 2011). 
 
Texten ovan visar inte bara på den strukturella rasism som är vanligt förekommande 
i Brasilien, utan indikerar också att ras och rasism tar sig olika uttryck i olika 
samhällen. Brasilien jämförs ofta med USA, men trots liknande erfarenheter av 
slaveri, har utvecklingen sett väldigt olika ut i dessa länder när det gäller 
avskaffandet av slaveriet och hur rasfrågan har hanterats av staten därefter (Barcellos 
Rezende & Lima, 2004).  
 
Afrobrasilianska kvinnors utrymme i samhället begränsas på olika sätt och dessa 
begränsningar har i stor utsträckning följt med sedan slaveriet (Bernardino-Costa, 
2014; Barcellos Rezende & Lima, 2004; Rocha-Coutinho, 1999). Den svarta kvinnan 
kom under slaveriet att betraktas som förstörare av den vita familjen. Samtidigt som 
hon utnyttjades på olika sätt, som amma åt slavägarens barn, som hans älskarinna 
och för hans söners sexuella initiering, hölls hon moraliskt ansvarig för 
försvagningen av brasiliansk karaktär och moral eftersom hon betraktades som 
promiskuös och eftergiven. Denna syn har bidragit till den ställning som den svarta 
kvinnan har i dagens brasilianska samhälle (Barcellos Rezende & Lima, 2004).  
 
När det gäller strukturella begränsningar är arbetsmarknaden ett område som både 
svarta män och vita kvinnor har bättre förutsättningar och möjligheter på än svarta 
kvinnor (Barcellos Rezende & Lima, 2004). Exempelvis är en majoritet av de 7,2 
miljoner hembiträden som finns i Brasilien svarta kvinnor från underklassen 
(Bernardino-Costa, 2014). Den brasilianska psykologen Rocha-Coutinho (1999) 
hävdar att den vita, bättre beställda kvinnans frigörelse i dagens brasilianska 
samhälle sker på bekostnad av förtryck och exploatering av andra kvinnor. Dessa 
kvinnor är oftast afrobrasilianska och de tar hand om hushållsarbete och 
barnuppfostran så att den vita kvinnan med bättre ekonomiska förhållanden kan 
satsa på en karriär.  
 
Mot denna bakgrund kan den afrobrasilianska kvinnan sägas vara särskilt utsatt för 
fördomar och diskriminering då hon utifrån ras, kön och det historiska arvet riskerar 
att möta både rasism och sexism i sin vardag.  
 
I den här uppsatsen avser jag undersöka hur svarta kvinnor i Brasilien talar om ras 
och kön utifrån upplevelser och erfarenheter av fördomar och diskriminering. 
Därigenom hoppas jag kunna visa exempel på hur ras och kön konstrueras i 
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interaktion mellan människor i en brasiliansk kontext. För att kvinnornas tal och min 
analys därav ska bli mer förståelig inleder jag dock med en kort beskrivning av den 
historiska och samhälleliga kontexten.  
 

Brasiliens koloniala historia och myten om det harmoniska samhället 
Brasilien koloniserades av Portugal på 1500-talet och var det land i världen som kom 
att ta emot flest afrikanska slavar. Över 5,8 miljoner afrikanska slavar 
transporterades av portugiserna över Atlanten till Brasilien (”The Trans-Atlantic 
slave trade database”, 2008, 2009). Slaveriet avskaffades officiellt i landet 1888 (dos 
Santos Gomes, 2004). När portugiserna först kom till Brasilien anlände de utan sina 
fruar, och kvinnor tillhörande ursprungsfolken samt svarta slavkvinnor kom tidigt 
att användas som sexobjekt av de vita kolonisatörerna. Därmed började befolkningen 
i landet att blandas rasmässigt och det sociala avståndet mellan olika grupper i 
samhället minskade (Oliveira Lima, 2007).  
 
Redan under kolonialtiden kom man dock att se på rasblandning som ett problem 
för nationens framtid då den ansågs bidra till en distansering från Europa och en 
önskvärd utveckling av Brasilien till ett europeiskt och civiliserat land (Mountain & 
Calvo-Gonzalez, 2011). Den vetenskapliga rasismen fick sedan sitt genomslag i 
Brasilien under 1800-talets senare del och 1929 hölls en konferens med syftet att ta 
fram ett policydokument som angav riktlinjer för hur den nationella rasen skulle 
förbättras (Masiero, 2005). Den psykologiska vetenskapen gavs här ett viktigt 
uppdrag i att med hjälp av psykologiska metoder främja fortplantning av individer 
med önskvärda fysiska och psykiska kvaliteter för att förbättra rasen (Masiero, 2005). 
Sammanfattningsvis ansågs nationens framtid kunna säkras genom whitening, som 
framför allt skulle ske genom främjande av europeisk invandring (Mountain & 
Calvo-Gonzalez, 2011). 
      
I praktiken fanns det dock krafter i det brasilianska samhället som gjorde det svårt 
att uppnå den eftersträvansvärda vitheten, vilket kom att erkännas och till och med 
hyllas under 1930-talet av bland andra den brasilianske sociologen Gilberto Freyre 
(Mountain & Calvo-Gonzalez, 2011; Penha-Lopes, 1996). Han kom 1933 ut med 
boken The Masters and the Slaves. I boken framställdes Brasilien som en racial 
democracy där raser och kulturer smälte samman som ingen annanstans på jorden, 
och fick ett stort genomslag världen över (Celarent, 2010). Enligt da Silva och Reis 
(2011) var den gängse bilden av Brasilien vid den här tiden ett samhälle med 
harmoniska rasrelationer. Willems (1949) beskrev det som att den allmänna 
opinionen i Brasilien var starkt emot all typ av diskriminering på grund av ras och 
att förklaringen till detta stod att finna i portugisernas förkärlek för att inleda 
sexuella relationer med sina mörkhyade undersåtar, något som det fanns flera 
historiska exempel på. 
 
I Latinamerika i stort framhölls rasblandning som något positivt och det fanns en tro 
på att vita gener var starkare än svarta och därför kom äktenskap mellan vita och 
svarta att uppmuntras utifrån tanken att det skulle göra den icke-vita befolkningen 
blekare (Osuji, 2013). Konsekvenserna av whitening kan ses i hur befolkningens 
sammansättning har förändrats över tid. Medan allt färre kategoriserar sig som 
svarta, har antalet individer av blandat ursprung ökat. Vid folkräkningen 1872 
utgjorde de svarta 19,2 % av befolkningen. Motsvarande siffra 2000 var 6,2 % 
(Oliveira Lima, 2007). Att gifta sig med ljusare partners kom att bli en strategi för att 
nå ökad social status och ända fram på 1990-talet har forskare i studier kunnat 
konstatera att afrobrasilianare söker partners med europeiska drag i syfte att få barn 
med ett mer attraktivt utseende (Osuji, 2013; Sheriff, 2001).  
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Trots att brasilianska myndigheter har en lång historia av att föra statistik över 
invånarnas självdefinierade ras och hudfärg, har staten varit sparsam med att 
använda kategorier utifrån ras och hudfärg i lagstiftning (Loveman et al., 2011). 
Systematisk segregering på motsvarande sätt som i USA och Sydafrika har alltså inte 
förekommit i Brasilien, vilket har setts som ytterligare ett argument för att hävda att 
landets befolkning levde i harmoni (Oliveira Lima, 2007). 
 
Så småningom började dock harmonin ifrågasättas och Freyres inflytelserika bok 
från 1933, som presenterades ovan, ansågs ha utnyttjats av brasilianska konservativa 
för att förneka att det fanns en rasproblematik i landet (Celarent, 2010; Oliveira Lima, 
2007). Brasiliens racial democracy kom att beskrivas som en myt och sedan 1970-talet 
har flera kritiska studier gjorts som lyft fram ojämlikhet och diskriminering på grund 
av ras och hudfärg (Bailey, 2004; Okediji, 2004; Perry, 2004). Trots denna kritik 
förefaller bilden av Brasilien som en racial democracy och ett harmoniskt samhälle 
fortfarande leva kvar. Vissa brasilianska forskare menar att denna bild har använts 
för att förneka att rasism förekommer i Brasilien, vilket de hävdar har bidragit till att 
allmänheten inte uppfattar samhället som rasistiskt (Bailey, 2004; Santos, 1999). 
Dessutom har det historiskt funnits en tendens att lyfta fram klass som den faktor 
som i större utsträckning än ras ligger bakom diskriminering i det brasilianska 
samhället. Detta torde ytterligare ha medverkat till framställningen av Brasilien som 
harmoniskt när det kommer till ras (Hasenbalg, 1999).  
 
Oliveira Lima (2007) noterar att i jämförelse med USA och Sydafrika har Brasilien 
konstaterats vara mindre segregerat när det kommer till boende. Det är dessutom 
vanligare med sociala nätverk som främjar vänskaps- och kärleksrelationer mellan 
svarta och vita i Brasilien. När det däremot gäller inkomstfördelning och tillgång till 
utbildning är ojämlikheten mellan svarta och vita större i Brasilien än i både USA och 
Sydafrika (Oliveira Lima, 2007). Padilha Dantas da Silva och Uchoa Branco (2011) 
sammanfattar det som att rasrelationerna i Brasilien genomsyras av fördomar. Det 
märks framför allt i social och ekonomisk ojämlikhet, medan det är mer eller mindre 
osynligt i vardagliga interaktioner. 
 

Teoretisk ansats och tidigare forskning 
Den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen är socialkonstruktionistisk, 
vilket innebär att ras och kön ses som sociala konstruktioner. Med denna 
utgångspunkt följer dock inte bara vetenskapsfilosofiska principer utan också tydliga 
riktlinjer för metodologi. Nedan följer en kort redogörelse för 
socialkonstruktionismen som teori med fokus på ras och kön. Dess metodologiska 
konsekvenser presenteras sedan i metodavsnittet i samband med att diskursanalys 
och diskursiv psykologi beskrivs. Därefter diskuteras begreppet intersektionalitet. 
Slutligen följer en genomgång av tidigare forskning som gjorts av brasilianska 
förhållanden.      
 

Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism är en idéströmning som kan sägas förena en rad nyare 
förhållningssätt som ställer sig kritiska till mer traditionell psykologi. Till dessa hör 
bland annat kritisk psykologi, diskursanalys, diskursiv psykologi och 
poststrukturalism (Burr, 2003). Den kunskapssyn som socialkonstruktionister utgår 
ifrån innebär att kunskap inte ses som objektiv utan som en social produkt på så sätt 
att den utgörs av representationer som skapas av människor i interaktion med andra 
(Magnusson, 2002). 
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Burr (2003) har satt upp fyra nyckelpremisser för socialkonstruktionismen. Dessa 
premisser inkluderar a) en kritisk inställning till självklar kunskap b) en syn som 
säger att hur vi förstår världen är beroende av den historiska och kulturella 
kontexten c) att kunskap konstrueras i social interaktion samt d) att det finns ett 
samband mellan kunskap och social handling som innebär att i en viss kontext blir 
vissa handlingar naturliga medan andra blir otänkbara.  
 
Inom socialkonstruktionismen uppfattas psykologiska processer som sociala 
aktiviteter. Således konstrueras attityder, sociala grupper och identiteter genom 
social interaktion och kan inte förklaras av underliggande sinnestillstånd eller 
mentala processer, såsom man tänker sig inom kognitivismen (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). Med betoningen på kategorier som skapade följer ett intresse att 
undersöka hur kategorier uppstår och upprätthålls (Magnusson, 2002).  
 
Forskare med en socialkonstruktionistisk ansats ser den egna forskningen som 
diskursiva konstruktioner och är av uppfattningen att man som forskare ger en 
version av ett fenomen och att detta inte ska betraktas som den enda möjliga 
framställningen av världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Rasifiering 
Även om biologer och genetiker har konstaterat att det inte finns några mänskliga 
raser, kan det utifrån ett kulturellt, historiskt och socioekonomiskt perspektiv vara 
relevant att tala om ras eftersom det handlar om sociala konstruktioner som formar 
och påverkar våra vardagliga sociala relationer (Magnusson & Marecek, 2010; Miles, 
1989). Ras är också ett viktigt begrepp för sociala och politiska rörelser som arbetar 
för jämlikhet (Ventura Santos et al., 2009).  
 
Miles (1989) beskriver konstruktionen av ras som en process där människor delas in i 
kategorier efter olika fenotypiska drag, där vissa fysiska karaktäristika ges betydelse 
framför andra. Att hudfärg i termer av vit eller svart, och inte andra karaktäristika 
som öronform, längd eller hårfärg, används för att differentiera människor visar att 
det handlar om meningsskapande i en viss historisk och kulturell kontext, och inte 
en naturligt given uppdelning av världens befolkning. Ras är således en social 
konstruktion och inte en biologisk realitet (Miles, 1989).  
 
Vidare menar Miles (1989) att kategoriseringen efter fenotypiska drag inte har som 
sitt främsta syfte att framställa människor på ett visst sätt, utan att det framför allt 
handlar om att kategoriseringen fungerar som ett medel för att utföra exkluderande 
praktiker som skapar mönster och strukturer av materiell ojämlikhet (Miles, 1989). 
Enligt Miles (1993) är inte heller rasism något som enbart utövas mot svarta 
människor, utan det kan även drabba andra grupper, på andra grunder än rent 
fenotypiska.    
 
Rasifieringsbegreppet kommer ur en socialkonstruktionistisk teoribildning och 
myntades av Fanon på 1960-talet (Miles, 1989). En vidareutveckling av begreppet har 
sedan skett av Miles (1989) som menar att med rasifiering avses hur tanken om ras 
har växt fram historiskt och hur ras reproduceras och används. Han definierar 
rasifiering som en process där mänskliga, biologiska karaktäristika, som kan se olika 
ut beroende på den historiska kontexten, blir avgörande för hur sociala relationer 
mellan människor struktureras och syftande till att definiera och konstruera 
särskiljande grupptillhörigheter. Enligt Magnusson och Marecek (2010) sätter 
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begreppet rasifiering i fokus de sociala processer som gör att en viss social grupp 
kategoriseras av andra människor utifrån egenskaper som anses medfödda.     
   
Genus 
Inom västerländsk kultur har de egenskaper och rangordningar som tillskrivs män 
respektive kvinnor tidigare i stor utsträckning förståtts som naturliga (Magnusson, 
2002). Idag kritiseras denna utgångspunkt av socialkonstruktionistiska forskare och i 
stället har det blivit vanligare att tänka att kategoriseringar och rangordningar 
utifrån kön inte nödvändigtvis är en konsekvens av olikheter mellan kvinnor och 
män. I stället är det upprätthållandet av kategoriseringarna som skapar 
föreställningen om att män och kvinnor är i grunden olika och producerar olikheter 
mellan könen. Kön konstrueras därigenom som skillnad och olikheterna som skapas 
används för att motivera att kvinnor och män behandlas olika (Magnusson, 2002).   
 
Traditionellt har kön inom psykologin i stor utsträckning studerats som ett 
personlighetsdrag och fokus har legat på experimentella metoder och skillnaderna 
mellan kvinnor och män (Burr, 1998; Magnusson & Marecek, 2010). De senaste 
decennierna har dock kunskap om olika sociala kategoriseringar som genus, etnicitet 
och sexualitet börjat integreras i psykologisk forskning, vilket har lett till att nya 
forskningsfrågor och forskningsmetoder har uppstått och utvecklats (Magnusson & 
Marecek, 2010). Socialkonstruktionister och forskare med diskursiv psykologi som 
utgångspunkt är intresserade av att studera hur kategorisering och rangordning 
utifrån kön skapas och upprätthålls socialt och kulturellt i interaktion mellan 
individer men också på samhällsnivå (Magnusson, 2002).  
 
En kritik från svarta kvinnor är att flertalet feministiska strömningar har kommit till 
för att lyfta fram de problem som vita medelklasskvinnor möter, och att dessa skiljer 
sig från de problem som svarta kvinnor ställs inför (Burr, 1998). Mer relevant i en 
studie om afrobrasilianska kvinnor är det därför att prata om den svarta feminism 
som har vuxit fram som en följd av denna kritik. Svarta feminister menar att hänsyn 
måste tas till relationen mellan ras/etnicitet och genus, och att rasismen måste 
utmanas inom den feministiska rörelsen likväl som patriarkatet (Burr, 1998).   
 

Intersektionalitet 
Eftersom olika sociala kategorier aldrig kan sägas vara rena, utan alltid korsar och 
överlappar varandra, har begreppet intersektionalitet kommit att användas för att 
visa på denna komplexitet (Magnusson & Marecek, 2010). 
 
Att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv är vanligt inom feministisk forskning, 
där det länge har funnits en medvetenhet om begränsningarna med att endast 
använda en analyskategori, i detta fall kön (McCall, 2005). Då kvinnor har olika 
positioner i samhället beroende på social och kulturell bakgrund, är det viktigt att ta 
hänsyn till de maktolikheter som detta medför (Lykke, 2003). Med intersektionalitet 
avses enligt McCall (2005) ”relationerna mellan flera olika dimensioner och former 
av sociala relationer och subjektsformering” (s. 31). Utgångspunkten att sociala 
kategorier alltid står i relation till och är inblandade i andra kategorier medför 
konsekvenser för hur människor studeras och teorier skapas utifrån detta 
(Magnusson & Marecek, 2010). Crenshaw är en forskare som har varit betydelsefull 
för begreppets genomslag i feministisk forskning (Bernardino-Costa, 2014). För att 
tydliggöra vad det innebär att utsättas för intersektionalitet använder hon en metafor 
där detta liknas vid en fotgängare i en korsning som utsätts för skador till följd av 
kollisioner med fordon som kommer från flera olika riktningar samtidigt (Crenshaw, 
2002). 
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Med ett intersektionellt perspektiv ifrågasätts således föreställningar om människor 
som universella. Dessutom innebär det att människor inte endast ses som utsatta för 
en viss kategorisering, utan individen är alltid också ett subjekt som tänker och 
handlar. Samtidigt som sociala kategorier positionerar och begränsar, skapas också 
handlingsutrymme och positioner som en individ kan förstå och berätta om sig själv 
utifrån. I denna process använder individen referensramar och idéer från alla de 
grupper denna tillhör (Magnusson & Marecek, 2010).  
 
Det är också viktigt att ha i åtanke att individen för att bli förstådd, anpassar sin 
berättelse efter mottagaren och vad denna kan eller vill uppfatta. Då vissa identiteter 
tenderar att vara mer tillgängliga än andra, vilket kan bero på ojämlika 
maktförhållanden, påverkar även detta vad som berättas (Magnusson & Marecek, 
2010). 
 
Det är dock inte självklart hur ett intersektionellt perspektiv kan och bör användas 
analytiskt (Carbin & Tornhill, 2004). En kritik mot begreppet är att det kan medföra 
en ambition att inkludera så många olika maktasymmetrier att en analys riskerar att 
bli ohanterbar (Lykke, 2003). Lykke (2003) menar att en rimlig princip för att undvika 
detta är att vissa maktasymmetrier väljs framför andra. Det är dock viktigt att 
reflektera kring de val som görs och vad det får för konsekvenser för resultatet.  
 
Enligt Settles (2006) är frågor som rör ras och kön populära forskningsområden inom 
psykologi i en västerländsk kontext, men vanligen studeras dessa identiteter var för 
sig snarare än som överlappande. Hon argumenterar emellertid för ett 
intersektionellt perspektiv som utgångspunkt för att förstå ras och kön, eftersom det 
tar hänsyn till att ras och kön aldrig kan upplevas annat än samtidigt inom en 
individ. Med tanke på att ras och kön kan antas vara identiteter som får 
konsekvenser både i en politisk och en social kontext, framhålls denna intersektion 
som särskilt viktig i en studie av svarta kvinnor (Settles, 2006). Mot denna bakgrund 
förefaller ett lämpligt val vara att inkludera kategorierna ras och kön i denna studie. 
 

Den brasilianska kontexten 
Det finns ett flertal studier av brasilianska förhållanden där rasrelationer och 
rasbegreppet diskuteras (se ex. Bailey, Loveman & Muniz, 2013; Guimarães, 2012; 
Harris, Gomes Consorte, Lang & Byrne, 1993; Telles, 2012). Likaså finns flera studier 
om rasism, diskriminering och ekonomisk ojämlikhet (se ex. Cireno Fernandes, 2005; 
Francis & Tannuri-Pianto, 2012; Oliveira Lima & Vala, 2004; Oliveira Lima, 2007; 
Padilha Dantas da Silva & Uchoa Branco, 2011). Få av dessa studier är emellertid 
gjorda om eller ur afrobrasilianska kvinnors perspektiv. Barcellos Rezende och Lima 
(2004) bekräftar denna bild. Enligt dem finns det få studier som analyserar svarta 
kvinnors situation i Brasilien. Ras inkluderas i regel inte i genusforskning och i 
studier av rasrelationer talas sällan specifikt om svarta kvinnor.  
 
Här är det dock viktigt att tillägga att det möjligen finns fler studier gjorda av 
brasilianska forskare, än de som jag kan få tillgång till via de databaser och 
tidskrifter som Linköpings universitet tillhandahåller. Det finns dock en öppen 
databas som innehåller ett brett urval av brasilianska vetenskapliga tidskrifter inom 
områden som hälsa och psykologi, och som torde innehålla många av de 
vetenskapliga studier som gjorts i Brasilien. Merparten av artiklarna som jag 
refererar till i det här avsnittet är hämtade därifrån.  
 



	  

	   7	  

Ras i Brasilien 
Till skillnad från i USA, där ras beskrivs utifrån ett dikotomt system med 
alternativen vit eller svart, har historiskt en mer glidande skala använts i Brasilien 
(Jones, 2009). En annan skillnad i jämförelse med USA är att man i Brasilien 
använder både ras och hudfärg som begrepp, medan man i USA har valt att använda 
begreppet ras framför färg (Telles, 2012). Detta kan tänkas bero på att ras i Brasilien 
har mer att göra med utseende än ursprung (Guimarães, 2012; Jones, 2009). I USA 
däremot styrs identifiering när det kommer till ras, av om individen har kända svarta 
förfäder eller inte, och inte av hur individen ser ut (Penha-Lopes, 1996).  
 
Penha-Lopes (1996) betonar utseendets betydelse för och flexibiliteten i hur ras 
beskrivs i Brasilien. Ras avgörs i hög grad av det visuella intrycket och mot bakgrund 
av att svart och vit har setts som möjliga beskrivningar tillsammans med många 
andra, används en rad olika ras- och hudfärgsbenämningar. Vid folkräkningen 1980 
noterades så många som 136 olika benämningar när invånarna själva fick beskriva 
sin ras eller hudfärg (Crook & Johnson, 1999). De officiella kategorierna är dock 
sedan 1940 branco (vit), pardo (brun), preto (svart) och amarelo (gul). Indígina 
(ursprungsfolk) lades till som en femte kategori 1991. Brasiliens befolkning utgörs 
idag till ungefär hälften av människor som definierar sig själva som bruna eller 
svarta (Loveman et al., 2011). Enligt Penha-Lopes (1996) är en vanlig uppfattning 
bland brasilianare att flexibiliteten i ras- och hudfärgsbenämningar visar på deras 
accepterande förhållningssätt till äktenskap mellan individer av olika ras och 
hudfärg.  
 
Fram till 1991 efterfrågades endast invånarnas hudfärg vid de regelbundna 
folkräkningarna, men vid de senare, 1991, 2000 och 2010, har brasilianska 
myndigheter formulerat frågan som ’Qual é sua cor ou raça?’ och alltså bett individen 
uppge antingen hudfärg eller ras (Loveman et al., 2011; Telles, 2012). Guimarães 
(2012) hävdar att det inte bara har skett en förändring i hur myndigheterna 
formulerar sig, utan att det även går att märka en förändring över tid i brasilianarnas 
sätt att förhålla sig till ras och hudfärg. Hudfärg fortsätter att ha en avgörande 
betydelse, men större vikt än tidigare läggs nu på familjens ursprung. Således 
förefaller ras i betydelsen ursprung, bli ett allt viktigare begrepp i Brasilien.   
 
I den brasilianska statistiken används benämningen preto som en kategori. Loveman 
et al. (2011) menar dock att en vanlig uppfattning bland forskare är att preto är en 
negativt laddad term, eftersom ordet i dagligt tal i regel används för att beskriva 
färgen på föremål. Argument har förts fram inte bara för att slå ihop kategorierna 
pardo och preto till en gemensam kategori, utan också för att kalla denna kategori för 
någon av de mer positivt laddade benämningarna afro-descendente, afro-brasileiro eller 
negro. Forskare inom samhällsvetenskaperna för därför fram att grupperna som 
definierar sig som bruna och svarta bör konceptualiseras och studeras som en grupp 
och att denna grupp lämpligast bör benämnas negros (Loveman et al., 2011). Den 
svarta militanta rörelsen har drivit denna fråga i över 25 år och menar att alla som 
inte är vita, utan har noterbar afrikansk börd, bör kategoriseras som negros (Baran, 
2007).  
 
Sedan 2010, då den brasilianska kongressen godtog en omfattande lag som syftar till 
ökad jämlikhet mellan raser, har även brasilianska myndigheter mer systematiskt 
börjat behandla bruna och svarta som en grupp och använda termen negro (Loveman 
et al., 2011). Vidare försvarar rörelser som representerar svarta mäns och kvinnors 
rättigheter i Brasilien, användningen av ras som ett politiskt begrepp då det 
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synliggör ojämlikhet och diskriminering på olika områden i samhället (Pereira de 
Oliveira, Meneghel & de Souza Bernardes, 2009). 
 
Genus i Brasilien 
Med en socialkonstruktionistisk syn på kön är det viktigt att ta hänsyn till det 
kulturella sammanhang som det sociala könet konstrueras i. Rocha-Coutinho (1999) 
menar att även om förtryck och underordning av kvinnor har kunnat konstateras 
genom studier av olika grupper i samhället och av en rad olika samhällen, ligger det 
en fara i att utifrån detta reducera kvinnoförtrycket till en syn på kvinnor som 
försvarslösa offer för ett mansdominerat samhälle. 
 
I Brasilien har Gilberto Freyre, precis som för synen på ras, haft ett påtagligt 
inflytande när det gäller synen på familjen. På 40- och 50-talen beskrev han den 
brasilianska patriarkala familjen och menade att den hade sitt ursprung i 
slavsamhället där familjerna varit stora och polygama bestående av den vita mannen 
som överhuvud och med kontroll över fru, legitima och illegitima barn, slavar, 
släktingar och anställda (Rocha-Coutinho, 1999). Även Adelman och Corrêa de 
Azevedo (2012) framställer hur den patriarkala familjen historiskt har vuxit fram i 
Brasilien och betonar Freyres betydelse. Medan kvinnan skulle vara lojal och kysk, 
hävdar Rocha-Coutinho (1999) att utifrån rådande normer var alla sorters sexuella 
förhållanden för mannen inte bara möjliga utan önskvärda. Hon menar vidare att 
den traditionella patriarkala familjen i hög grad fortfarande lever kvar i det 
brasilianska samhället. Adelman och Corrêa de Azevedo (2012) håller delvis med om 
detta, men pekar samtidigt på förändringar som faktiskt har skett, framför allt 
genom att kvinnor har fått bättre möjligheter till utbildning.  
 
När det gäller relationen mellan kvinnor och män i Brasilien betonas också 
sexualiteten, vid sidan om och sammanlänkat med det historiska arvet (Turner, 
2014). Både inom och utanför landets gränser karaktäriseras brasiliansk kultur av 
sexuell öppenhet och brasilianarna beskrivs som öppenhjärtiga och varma (Heilborn, 
2006). Denna sexuella öppenhet förefaller dock i hög utsträckning vara förbehållen 
männen. För kvinnornas del är det enligt Turner (2014) en svår balansgång mellan att 
konstruera en aktiv sexualitet och samtidigt undvika att bli betraktad som vulgär. 
Detta tycks både vita och svarta kvinnor brottas med i dagens samhälle, men med 
något olika utgångspunkt. Det är särskilt afrobrasilianska kvinnor som historiskt har 
setts som sexuellt tillgängliga objekt för män. Den vita kvinnan har utifrån sin 
ställning som konservativ, religiös hustru, som endast hade sex med sin make, 
definierats mer av sin reproduktiva uppgift än av sexualitet. Betoningen av den vita 
kvinnans reproduktiva roll kan ses som ett sätt att förhindra att hon hade sex med 
icke-vita män. Det var hennes uppgift att skydda och garantera vitheten i familjen 
(Turner, 2014).  
 
En traditionell syn på kvinnans roll som mor och maka är enligt Rocha-Coutinho 
(1999) fortfarande framträdande i Brasilien. Hon konstaterar dock att detta inte 
nödvändigtvis hindrar kvinnorna från att utöva inflytande. Medan vissa påverkar 
sin omgivning både direkt, som arbetsgivare och hemmafruar, och indirekt via sina 
fäder eller män, tillhör andra kvinnor de mest förtryckta grupperna i samhället, 
exempelvis de som arbetar som hembiträden (Rocha-Coutinha, 1999). Här torde både 
ras och klass utgöra maktasymmetrier med avgörande betydelse för om en kvinna 
kommer att tillhöra de inflytelserika eller de marginaliserade.  
 
I en kvalitativ studie där brasilianska kvinnor intervjuas om sin syn på familj, arbete 
och identitet bekräftas bilden av kvinnor som i första hand ansvariga för familjen. 
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Samtidigt uppger kvinnorna emellertid att de numera har tillgång till det offentliga 
rummet genom att fler och fler arbetar utanför hemmet. I deras framställning håller 
både kvinnornas och männens roller på att förändras och uppdelningen mellan hem 
och offentlighet som kvinnornas respektive männens sfär, beskrivs inte som fast 
(Cavalcanti Menezes da Silva, Lopes de Almeida Amazonas & Fontes Vieira, 2010). 
Med tanke på att kvinnorna som deltog i studien tillhörde medelklass och inte hade 
några egna barn, bör dock överförbarheten av dessa resultat till andra förhållanden 
ses som begränsad.  
 
Mot bakgrund av det som har beskrivits ovan framstår kön i en brasiliansk kontext, 
som en social kategorisering som sällan är relevant att studera utan att hänsyn tas till 
ras och klass. I Brasilien har vita kvinnor från välbeställda förhållanden, som kanske 
själva blivit förtryckta av sina män, ofta kommit att förtrycka andra som varit 
underställda dem, som slavar och anställda (Rocha-Coutinho, 1999). Samtidigt är det 
framför allt vita, intellektuella kvinnor från medelklassen som har engagerat sig i den 
feministiska rörelsen efter diktaturens fall på 1980-talet. Många av dem med 
inspiration hämtad från Europa och USA där de levt i exil under diktaturen 
(Adelman & Corrêa de Azevedo, 2012). Således torde det i första hand vara den vita 
medelklasskvinnans behov och krav som har stått i centrum för den feministiska 
debatten i Brasilien. Detta går i linje med den kritik som enligt Burr (1998) ofta 
framförs av den svarta feministiska rörelsen i en västerländsk kontext.    
 
Forskning om afrobrasilianska kvinnor 
Min uppfattning, baserad på de studier som jag har funnit om svarta kvinnor i 
Brasilien, är att ett vanligt fokus inom den psykologiska forskningen är 
frågeställningar kring svartas kvinnors identitet och hur den konstrueras. Deras 
identitet som svarta kvinnor beskrivs generellt som svag och outvecklad, som att den 
måste utvecklas för att de ska bli medvetna om sin position och underordnade 
ställning i samhället (Joaquim, 2001; Santos, 1999). I vissa studier är intresset svart 
identitet hos både kvinnor och män (Carvalho, 1999; Ferreira, 2000; Ferreira & 
Camargo, 2011; Guareschi et al., 2002; Santos Souza, 1983).  
 
Enligt Santos (1999) har inte politiska krafter i Brasilien ägnats åt att stärka svart 
identitet. Tvärtom har dessa krafter använts för att förstöra och hämma framväxten 
av en identitet baserad på ras och kultur. Hon menar att detta har förstärkt idén om 
svarthet som etniskt och kulturellt underlägsen och bidragit till att den svarta 
medborgarrättsrörelsen i Brasilien historiskt har varit svag. I Santos Souzas (1983) 
studie där metoden är en form av narrativ analys berättar tio afrobrasilianska 
kvinnor och män sina levnadshistorier utifrån erfarenheten att leva som svarta i ett 
samhälle som beskrivs som en racial democracy samtidigt som vithetens hegemoni 
råder. Författaren konstaterar att det i Brasilien förefaller vara en komplicerad 
process att som negro anamma en svart identitet, att bli negro, och att ett steg i denna 
process är att ge upp den ouppnåeliga idén om att bli vit. Ferreira och Camargo 
(2011) menar att många svarta personer i Brasilien upplever sig förskjutna, hänvisade 
till sämre sociala förhållanden och nedvärderade när det gäller både fysiska 
egenskaper och intellektuell förmåga.  
 
En annan studie där afrobrasilianska kvinnor delvis står i fokus är gjord av Carvalho 
(1999). Han undersöker hur svart identitet konstrueras i brasiliansk populärmusik 
och ser då bland annat på hur den svarta kvinnan framställs i sångtexter. Den 
slutsats han drar är att svarta kvinnor vanligen skildras som objekt, som galna, fula 
och dumma. Flera sånger innehåller referenser till svarta kvinnors hår, som beskrivs 
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som dåligt. Enligt Carvalho (1999) är det också en vanligt förekommande 
beskrivning av svart, krulligt hår i Brasilien.  
 
Utöver forskning om identitet har jag funnit en studie som ligger relativt nära den 
studie som jag själv gör. Det är Pereira de Oliveira et al. (2009) som har gjort en 
diskursanalytisk studie om effekterna av rasistisk diskriminering. De låter svarta 
kvinnor diskutera egna erfarenheter av utsatthet och identifierar tolkande 
repertoarer som handlar om diskriminering på grund av ras samt rasism. Vidare 
framträder exempel på hur kvinnorna konstruerar strategier för att bemöta negativa 
upplevelser samt göra motstånd.  
 
Bernardino-Costa (2014) har gjort en intersektionell studie av de fackförbund som 
representerar kvinnor som arbetar som hembiträden i Brasilien och konstaterar att 
majoriteten av kvinnorna som arbetar inom denna sektor är svarta och av låg klass. 
Vanligen börjar dessa kvinnor arbeta redan som barn. De kommer från ytterst fattiga 
förhållanden på landsbygden och söker ett bättre liv i staden. Oftast har de knappt 
den mest grundläggande utbildningen och inte bara deras ras, utan även deras 
kultur, språk och sätt att klä sig ses som sämre av deras arbetsgivare. Det är inte 
ovanligt att arbetsgivaren säger sig uppfostra sina hembiträden som om de vore 
deras barn (Bernardino-Costa, 2014).  
 
Även Barcellos Rezende och Lima (2004) har gjort en intersektionell studie av ras, 
kön och klass, där de kombinerar en kvantitativ ansats med en fallstudie. I den 
kvantitativa delen kommer de fram till att svarta kvinnor framför allt har 
lågavlönade arbeten inom servicesektorn. I fallstudien intervjuas hembiträden och 
deras kvinnliga arbetsgivare med syfte att undersöka hur de konstruerar sina 
självbilder gällande ställning på arbetsmarknaden.  

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är att med en intersektionell ansats undersöka 
hur afrobrasilianska kvinnor talar om ras och kön utifrån upplevelser och 
erfarenheter av fördomar och diskriminering.  
 
De frågeställningar som avses besvaras är följande: 
 

1. Hur konstrueras ras genom språket? 
 

2. Hur beskriver afrobrasilianska kvinnor upplevelser och erfarenheter av 
fördomar och diskriminering på grund av ras och/eller kön? 

 
Mot bakgrund av att afrobrasilianska kvinnor är en utsatt grupp i det brasilianska 
samhället, som sällan får möjlighet att göra sin röst hörd, anser jag det viktigt att 
lyfta fram deras berättelser och låta dem komma till tals. Eftersom det dessutom 
finns få studier som behandlar liknande frågor sedan tidigare, hoppas jag också 
kunna bidra med något nytt som leder till bättre kännedom och kunskap om 
området, och förhoppningsvis öppnar för fortsatt forskning.  
 
Med utgångspunkt i att ras och kön ses som sociala konstruktioner är min teoretiska 
ansats socialkonstruktionistisk. En analysmetod som ofta förknippas med 
socialkonstruktionism och har en tydlig koppling till denna ansats är diskursanalys 
(Burr, 2003). Bland annat av denna anledning föll det sig naturligt för mig att välja 
diskursanalys som metod för denna studie och jag har utformat mina 
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frågeställningar för att passa denna metodologi. Ytterligare en anledning till mitt 
metodval är att av det fåtalet studier som gjorts om afrobrasilianska kvinnor, och 
som jag har kännedom om, är det endast någon enstaka som har diskursanalys som 
metod.  
 
Den som väljer diskursanalys som metod, har ofta också en ambition att kritisera 
orättvisa samhällsförhållanden som ett sätt att öppna för möjligheter till förändring 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Denna ambition har även jag med detta arbete. 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver det som att genom att något 
förflyttas från det objektiva till det politiska, från det tyst självklara till något som 
man kan vara för eller emot, blir det självklara till ett potentiellt föremål för 
diskussion och kritik. Därmed blir förändring möjlig. Kanske kan min studie på så 
sätt bli ett litet bidrag som tillsammans med andra kan leda till att afrobrasilianska 
kvinnors situation lyfts fram, diskuteras, kritiseras och kanske också förändras. 
 

Metod 
Willig (2008) betonar att val av frågeställning, insamlingsmetod och analysmetod är 
beroende av varandra och att det därför är viktigt att som forskare tänka igenom sina 
val så att dessa passar. Med hänsyn till att metodvalen får konsekvenser för vilket 
resultatet blir, och att de olika valen kring frågeställning och metod hänger ihop, har 
jag eftersträvat en forskningsdesign som är väl anpassad till mitt syfte. 
Utgångspunkt har varit en socialkonstruktionistisk ansats och ett intersektionellt 
perspektiv. Frågeställningarna har formulerats så att de lämpar sig för 
diskursanalytisk metod och insamlingsmetod har valts med hänsyn till analysmetod, 
men också utifrån etiska överväganden och praktiska omständigheter på grund av 
språkliga begränsningar. Jag har valt att göra intervjuer med fokusgrupper och 
analysera dessa intervjuer med diskursiv psykologi som metod. 
 

Insamlingsmetod 
Inom diskursiv psykologi är det eftersträvansvärt att använda naturligt 
förekommande tal eller text som föremål för sin analys, eftersom en intervjusituation 
påverkar innehållet i talet så att det inte blir detsamma som det skulle ha blivit i ett 
naturligt sammanhang. I stället styrs innehållet av hur respondenten uppfattar 
innebörden av att vara respondent (Langemar, 2008). Av praktiska och etiska skäl är 
det dock inte oproblematiskt att samla in naturligt förekommande material. Dels kan 
naturliga samtal bli mycket omfångsrika och tidskrävande att transkribera. Dels 
krävs deltagarnas medgivande för att samtalet ska kunna spelas in (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Intervjuer har därför kommit att bli en vanlig 
insamlingsmetod också för forskare som ägnar sig åt diskursiv psykologi (Willig, 
2008). 
 
Fokusgrupper 
Som insamlingsmetod för den här uppsatsen har jag valt intervjuer, men i stället för 
individuella semistrukturerade intervjuer har jag använt mig av fokusgrupper. Att 
använda sig av fokusgrupper har blivit allt vanligare inom kvalitativ psykologisk 
forskning på senare år och kan ses som ett alternativ till semistrukturerade 
intervjuer, som är den dominerande insamlingsmetoden (Willig, 2008).  
 
Fokusgrupper användes ursprungligen i bland annat sociologisk forskning med 
början på 1940-talet, men har därefter kommit att bli mest förknippade med 
marknadsundersökningar och använts för att snabbt och effektivt samla in 
information om kunders beteenden (Hylander, 1998). Sedan 1980-talet har 
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fokusgrupper åter kommit att användas som insamlingsmetod inom forskning 
(Hylander, 1998). 
 
I relation till andra insamlingsmetoder kan fokusgrupper sägas ligga mitt emellan 
ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer (Hylander, 1998). Det är en 
form av gruppintervjuer där det samtal och den sociala interaktion som uppstår 
mellan deltagarna utgör informationskällan (Willig, 2008). I jämförelse med 
individuella intervjuer, är fokusgrupper enligt Willig (2008) ett mindre konstgjort 
intervjuformat och data som samlas in genom fokusgrupper bör således kunna ses 
som mer ekologiskt valid än data som samlas in genom semistrukturerade intervjuer. 
Därigenom menar jag att fokusgrupper är en särskilt lämplig insamlingsmetod inom 
diskursiv psykologi, eftersom man då bör eftersträva ett naturligt material. Då den 
data som samlas in genom fokusgrupper i större utsträckning kan sägas ligga 
närmare naturligt tal än vid individuella semistrukturerade intervjuer, är det 
motiverat att använda fokusgrupper.  
 
Hylander (1998) framhåller dessutom att fokusgrupper i synnerhet är lämpligt som 
metod för att undersöka sociala representationer som uppstår just i interaktion med 
andra, vilket är i hög grad aktuellt för syftet med denna uppsats. Hon menar också 
att det är vanligt att använda fokusgrupper då intresset för forskningen gäller åsikter 
och värderingar hos grupper, vars röster av något skäl inte görs hörda i samhället 
(Hylander, 1998).   
 
Ytterligare ett skäl till att jag valde att använda mig av fokusgrupper är att jag tänker 
mig att eventuella språkförbistringar från min sida får mindre betydelse i en 
fokusgrupp än det skulle ha fått vid individuella intervjuer, då min roll som 
intervjuare blir mindre central. Risken för att missförstånd ska uppstå på grund av 
att jag inte förstår allt som sägs eller för att deltagarna inte uppfattar det jag säger 
minimeras genom att interaktionen och samtalet mellan deltagarna görs till det 
centrala. 
 
Förutom det konkreta syftet att samla in kvalitativ data, definieras fokusgrupper av 
att de ska bestå av individer som har något gemensamt samt att dessa ska diskutera 
utifrån ett visst fokus.  Vid användning av fokusgrupper agerar forskaren mer 
moderator än intervjuare och har som främsta uppgifter att introducera deltagarna 
för varandra samt den fråga eller ämne som är fokus för samtalet, att sätta och hålla 
ramarna för samtalet samt att varsamt styra diskussionen genom att till exempel 
påminna om fokusämnet eller be deltagare svara på frågor som andra deltagare 
lyfter (Willig, 2008).  
 
Intervjuguide  
Enligt Hylander (1998) kan upplägget se olika ut inför en fokusgruppintervju. En så 
fritt flytande diskussion som möjligt är eftersträvansvärt och man bör tänka igenom 
hur detta kan främjas på bästa sätt innan intervjun. Vanligen konstrueras en 
intervjuguide med ett antal öppna frågor eller ställs en ämnesguide samman 
bestående av ett fåtal diskussionsämnen.  
 
Jag valde att sätta samman en intervjuguide inför datainsamlingen bestående av ett 
fåtal öppna frågor som framför allt syftade till att stimulera en diskussion i 
grupperna (se Appendix). Inledningsvis ställde jag frågor om namn, ålder, familj 
samt bad dem uppge sin ras och/eller hudfärg. Frågorna om ras och hudfärg 
formulerades medvetet på olika sätt i grupperna, vilket syftade till att möjliggöra 
olika svar. I den äldre gruppen efterfrågades först hudfärg, ”hur skulle du beskriva 
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din hudfärg?”, och därefter om ras var överensstämmande. I den yngre gruppen 
formulerades i stället frågan ”vilken är din identitet utifrån ras?”. Då många olika 
benämningar används för beskrivning av ras och hudfärg i Brasilien, samtidigt som 
både ras och hudfärg används som begrepp, och dessa i myndigheternas 
utfrågningar presenteras som ömsesidigt utbytbara (Loveman et al., 2011), fanns det 
anledning att misstänka att olika frågor skulle rendera olika svar. 
 
Vid intervjun med den äldre gruppen behövde jag knappt ställa några frågor, utan 
deltagarna kom snabbt i gång med att diskutera. Eftersom kvinnorna i den gruppen 
var väldigt pratsamma, höll jag mig relativt passiv under intervjun. Den yngre 
gruppen var däremot inte lika pratsam och det krävdes fler frågor från min sida för 
att generera diskussion. Min roll blev således mer aktiv under denna intervju. De 
frågor som jag hade formulerat i intervjuguiden visade sig inte vara tillräckliga för 
att hålla igång samtalet och jag ställde ytterligare frågor kopplade till de 
samtalsämnen som dök upp. Det kunde exempelvis handla om att ställa utvecklande 
frågor när tjejerna kom in på någon såpopera, vilket de ofta gjorde, genom att fråga 
generellt kring hur svarta framställs i tv. Ett annat sätt att moderera diskussionen var 
att be dem fundera kring hur det såg ut i de egna familjerna som ett sätt att få dem 
att relatera till jämställdhet eller brist därpå.   
 

Intervjudeltagarna 
När ett kvalitativt urval ska göras måste en avvägning ske mellan heterogenitet och 
homogenitet. Medan ett heterogent urval ger bredd i datan, ger ett homogent urval 
djup (Langemar, 2008). Enligt Hylander (1998) finns inga direkta riktlinjer för hur 
deltagare i fokusgrupper bör väljas ut. Eftersom det inte finns någon avsikt att 
generalisera till andra grupper, behöver inte urvalet ske slumpmässigt. De grupper 
som ingick i min studie är relativt homogena på så sätt att deltagarna delar kön, ras 
och socioekonomisk bakgrund. Detta kan också sägas vara förenligt med mina 
frågeställningar då jag har för avsikt att studera afrobrasilianska kvinnor som delar 
upplevelser och erfarenheter av att leva i ett rasistiskt och sexistiskt samhälle. Det 
finns dock en faktor som skiljer sig mellan grupperna, nämligen ålder, och som gör 
att urvalet blir mer heterogent. 
 
Vidare råder det delade meningar när det gäller om det är en fördel eller en nackdel 
att deltagarna i en fokusgrupp känner varandra sedan tidigare. Beroende på 
forskningsfrågan kan man komma fram till olika slutsatser i denna fråga (Hylander, 
1998; Willig, 2008). Willig (2008) menar att det kan vara gynnsamt att använda redan 
existerande grupper eftersom deltagare som känner varandra sedan tidigare troligen 
interagerar mer avslappnat och spontant än deltagare som inte har en relation sedan 
innan. Diskussionen kan då komma att likna ett naturligt samtal i högre 
utsträckning.  
 
Inte heller när det gäller antal deltagare per grupp finns det några tydliga riktlinjer. 
Studier med grupper bestående av allt från tre till femton deltagare noteras i tidigare 
forskning (Hylander, 1998). Willig (2008) menar dock att en fokusgrupp ej bör bestå 
av fler än sex deltagare, då risken för att alla inte deltar aktivt blir större med fler 
deltagare och dessutom blir transkriberingen av samtalet mycket svår om gruppen är 
större. 
 
Datainsamlingen till den aktuella studien skedde under augusti 2014 i Rio de Janeiro, 
Brasilien. Min avsikt var att komma i kontakt med brasilianska kvinnor som 
identifierar sig själva som afrobrasilianska för att göra gruppintervjuer med tre till 
fyra grupper. Sedan tidigare hade jag kontakt med några olika projekt som arbetar 
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med socialt utsatta grupper i Rio de Janeiro med omnejd. Det gäller framför allt en 
organisation som driver en fritidsverksamhet för barn och ungdomar i ett 
slumområde i de centrala delarna av Rio de Janeiro samt en organisation som driver 
ett hem för socialt utsatta kvinnor, som är gravida eller har små barn, i en förstad till 
Rio de Janeiro. Via fritidsverksamheten kände jag även till att det fanns en 
kvinnogrupp i området som ägnade sig åt sömnad för att förbättra sina möjligheter 
till försörjning. Deltagare till min studie söktes inom dessa projekt. Av olika 
praktiska omständigheter kom de grupper jag intervjuade att tillhöra 
fritidsverksamheten samt kvinnogruppen. Intervjuer med kvinnor från hemmet för 
socialt utsatta kvinnor kunde tyvärr inte genomföras som planerat. 
 
Jag tog först kontakt med och informerade de ansvariga för projekten om min studie 
och efterhörde om de trodde att det fanns afrobrasilianska kvinnor i projekten med 
intresse av att ställa upp på en gruppintervju för att diskutera ras och kön. Då jag fick 
positiv respons från de projektansvariga för de projekten kom vi överens om att 
kvinnorna skulle informeras och tillfrågas. För fritidsverksamheten var det en 
kvinnlig fritidspedagog, med daglig och nära kontakt med tjejerna, som informerade 
och frågade de äldsta tjejerna i projektet, det vill säga de som var mellan 14 och 15 år. 
Fritidspedagogen har afrobrasilianskt utseende. För kvinnogruppen var det 
projektansvarig som frågade kvinnorna i gruppen. Hon deltar aktivt i gruppens 
arbete och är enligt min uppfattning vit.   
 
Jag informerade fritidspedagogen och den projektansvariga om min studie och bad 
dem vidarebefordra informationen till kvinnorna och tillfråga dem om de ville ställa 
upp. De informerades om att deltagandet var konfidentiellt och helt frivilligt. 
Tjejerna som var 14 till 15 år fick redan i detta skede med sig en samtyckesblankett 
hem till sina vårdnadshavare. Vi kom överens om att jag skulle återkomma om några 
dagar när de tillfrågade haft möjlighet att tänka över om de ville ställa upp eller inte. 
Från fritidsverksamheten var det fem tjejer i åldrarna 14 till 15 år som bestämde sig 
för att delta i studien och vars vårdnadshavare givit sitt samtycke. Från 
kvinnogruppen var det fem kvinnor som tackade ja. De två grupper som jag kom att 
intervjua bestod således av afrobrasilianska tonårstjejer och kvinnor från samma 
geografiska område, ett slumområde (i Brasilien kallat favela), i en av de mer centrala 
delarna av Rio de Janeiro.  
 
Inför intervjun informerades deltagarna ännu en gång om att deras utsagor skulle 
behandlas konfidentiellt samt att deras deltagande var frivilligt och att de när som 
helst var fria att lämna intervjun om de kände att de inte ville fullfölja.  
 
Deltagarna har givits oidentifierbara alias, men den ålder som uppges är korrekt. 
När resultatet av intervjuerna presenteras hänvisar jag ibland till den äldre gruppen 
eller kvinnorna, respektive den yngre gruppen eller tjejerna. Grupperna bestod av 
följande deltagare: 
 
Äldre gruppen 
 
Rosa 59 år 
Sonia 65 år 
Paula 50 år 
Antonia 73 år 
Luiza 77 år 
 
Yngre gruppen 
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Larissa 14 år 
Julia 14 år 
Vilma 14 år 
Bea 14 år 
Renata 15 år 
 
Deltagarna i respektive grupp känner varandra sedan tidigare på så sätt att de 
antingen deltar i samma fritidsverksamhet och i vissa fall även går i samma skola, 
eller är engagerade och arbetar tillsammans i en kvinnogrupp som ägnar sig åt 
hantverk och försäljning. Bortsett från den tydliga åldersskillnaden finns det inga 
uppenbara skillnader mellan grupperna när det gäller demografiska och 
socioekonomiska faktorer. 
 
Intervjuerna 
Intervjuerna hölls på projekten dit jag kom och således i en miljö där deltagarna var 
vana att vistas och där de sannolikt kände sig bekväma. Eftersom fokus för 
diskussionen inte var relaterat till projektens verksamhet på något sätt, såg jag ingen 
anledning att välja en neutral plats, utan bedömde det som viktigare att välja en plats 
som deltagarna var bekanta med och där det fanns förutsättningar för att de skulle 
kunna slappna av. Vi satt avskilt och relativt ostört.  
 
Intervjuerna gjordes på portugisiska och spelades in på ljudband. Intervjun med den 
äldre gruppen pågick i drygt en timme, medan intervjun med den yngre gruppen 
pågick i ca 45 minuter. Då formatet för intervjuerna var fokusgrupp, valde jag att inta 
rollen som moderator snarare än intervjuare.  
 
Talutrymmet mellan deltagarna var något ojämnt fördelat. I den yngre gruppen 
märktes detta framför allt genom att Renata inte gjorde mer än ett fåtal korta 
uttalanden. En trolig anledning till detta är att gruppformatet inte passade henne så 
bra och att hon hade svårt att hävda sig och ta plats i gruppen. Både jag och övriga 
deltagare i gruppen försökte bjuda in henne att bli mer aktiv i samtalet, men hon 
fortsatte att hålla sig relativt passiv genom hela intervjun. I övrigt var Vilma den 
mest aktiva i den yngre gruppen, medan Larissa, Bea och Julia uppfattades som 
något mindre aktiva. I den äldre gruppen kom samtliga deltagare till tals, men även 
här fanns viss skillnad i hur talutrymmet fördelades. De mest aktiva under intervjun 
var Rosa, Antonia och Luiza, medan Paula och Sonia var något mindre aktiva.       
 

Bearbetning och analys av data 
Även om det förekom irrelevant småprat ibland under båda intervjuerna, troligen 
som en konsekvens av att deltagarna kände varandra sedan tidigare, hade 
deltagarna inga svårigheter att hålla sig till fokus för diskussionen. 
Transkriptionerna har därför analyserats i sin helhet, bortsett från ett fåtal korta 
utdrag som rört ovidkommande prat.  
 
Transkribering 
Det finns olika sätt att transkribera intervjumaterial på beroende på hur detaljerade 
utskrifter man anser sig behöva i förhållande till vald analysmetod. Inom 
diskursanalys är det vanligt att välja en mindre detaljerad transkriberingsstil. Det är 
dock viktigt att notera viss ickeverbal information, som pauser, tvekan och 
betoningar, eftersom sättet som något sägs på ibland kan påverka betydelsen (Willig, 
2008).  
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Mina kunskaper i portugisiska är relativt goda och jag är i det närmaste flytande i tal. 
Gruppformatet valdes delvis med argumentet att det skulle minimera påverkan av 
eventuella språkförbistringar från min sida, men att intervjuerna gjordes i grupp 
försvårade däremot transkriberingen. Intervjuerna transkriberades i sin helhet, men 
överlappande tal gjorde det ibland omöjligt att urskilja vad som sades. I gruppen 
med äldre kvinnor förekom det dessutom att de började prata med varandra två och 
två vid några tillfällen under intervjun, vilket ytterligare försvårade 
transkriberingen. Även moderatorns tal transkriberades, eftersom forskarens eller 
intervjuarens frågor, precis som intervjudeltagarnas utsagor, ses som aktiva och 
konstruerande inom diskursanalys (Potter & Wetherell, 1987).  
 
Transkriberingen har genomförts på och översatts till skriftspråk. Följande principer 
har använts i excerpten.  
 
//…// Avsnitt ur citatet borttaget 
(paus) Paus 
( ) Ickeverbal kommunikation 
[ ] Förtydligande 
ord Betonat ord  
ORD Högt tal 
 
Språkliga överväganden 
Översättning från portugisiska till svenska gjordes först när jag hade valt ut vilka 
excerpt som skulle vara med i uppsatsen. Så exakt översättning som möjligt har 
naturligtvis eftersträvats, men i undantagsfall har en viss flexibilitet tillämpats då det 
har bedömts underlätta förståelse. Detta gäller framför allt när den språkliga 
konstruktionen skiljer sig åt mellan svenska och portugisiska. Det är till exempel 
vanligt att personliga pronomen inte uttalas i portugisiska. I stället visar verbets 
böjning vem som avses. I det fall det har bedömts viktigt för förståelsen har jag valt 
att skriva ut promenenet på svenska, även när det inte har varit uttalat på 
portugisiska. Likaså är det vanligt att besvara en fråga med det verb som 
frågeställaren använder, i stället för med ja eller nej. Då jag har bedömt att det har 
behövts för förståelsens skull, har jag förtydligat detta genom att lägga till ja eller nej 
i översättningen.  
 
Då den direkta översättningen av negro är ett mycket negativt laddat ord på svenska, 
som inte längre används som något annat än tillmäle, har jag valt att inte använda 
den direkta översättningen. Eftersom ordet samtidigt, enligt min mening, är av stor 
betydelse för hur ras konstrueras och förstås i det brasilianska samhället, har jag gjort 
bedömningen att det inte heller är en tillfredsställande lösning att översätta ordet till 
ett annat mer neutralt ord på svenska, eftersom risken är att viktiga nyanser skulle gå 
förlorade. Därför har jag valt att genomgående skriva ut ordet, samt de olika 
formerna därav, på portugisiska. Oftast översätts inte heller preto, pardo och moreno i 
excerpten, men ibland i den löpande texten. Negro, svart och afrobrasilianare 
används i beskrivande text som ömsesidigt utbytbara i betydelsen en person som 
inte definieras som vit. Således utgår jag, när inte annat framgår av texten, från de 
dikotoma kategorierna svart och vit i min presentation av studien.   
 
I undantagsfall, då lämpliga översättningar inte har stått att finna eller då det rör sig 
om ord eller uttryck som är mer eller mindre unika för den brasilianska kontexten, 
har jag även låtit andra ord skrivas på originalspråk. Dessa är då kursiva och 
betydelsen av orden tydliggörs inom hakparentes eller i löpande text.  
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Översättning av ord kopplade till ras och hudfärg 
 
Cor   färg i vid bemärkelse, men här i betydelsen hudfärg 
Negro/a  svart (framför allt för att beskriva person) 
Negão/a  augmentativ av negro/a 
Neguinho/a diminutiv av negro/a 
Preto/a  svart (framför allt för att beskriva föremål) 
Pardo/a  term för att beskriva individer med blandad ras/hudfärg 
Mulato/a term för att beskriva individer med blandad ras/hudfärg 
Moreno/a brun (personer med ljus hy och mörkt hår eller av blandad 

ras/hudfärg) 
Branco/a vit 
Claro/a  ljus 
Louro/a  blond 
o/a  bestämd artikel 
seu/sua  din/ditt  
meu/minha min/mitt 
 

Analysmetod 
Den analysmetod som används i det här arbetet är kvalitativ och ligger inom det 
diskursanalytiska fältet. Diskursanalys har sin utgångspunkt i 
socialkonstruktionismen och är inte bara en analysmetod, utan en helhet som 
förutom modeller och riktlinjer för teori, metodologi och analys, också sätter de 
vetenskapsfilosofiska ramarna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) och jag har 
eftersträvat en sammanhängde forskningsdesign där frågeställningar och teoretiska 
utgångspunkter är väl förenliga med insamlingsmetod och analysmetod. 
 
Det finns flera olika varianter av och inriktningar inom diskursanalys. Edley (2001) 
menar att diskursanalys kan ses som ett paraplybegrepp som rymmer en rad olika 
analytiska principer och metoder. I den här uppsatsen har jag valt att utgå från den 
variant av diskursanalys som benämns diskursiv psykologi. 
 
Med tanke på att fokus för denna studie är svarta kvinnor och att ras och kön kan ses 
som sociala kategorier som torde vara centrala för deras identiteter har jag dessutom 
valt att ha ett intersektionellt perspektiv på så sätt att ras och kön betraktas som 
överlappande kategorier. Jag har även en öppenhet för andra eventuella sociala 
kategorier som kan komma att visa sig betydelsefulla när det kommer till hur 
intervjudeltagarna talar om sin verklighet.  
 
Diskursanalys och diskursiv psykologi 
Inom diskursanalys intresserar man sig för meningsskapande och vilken betydelse 
olika händelser och erfarenheter har för människan som social aktör (Wetherell, 
2001). Språket är centralt och uppfattas som sociala handlingar och därigenom som 
något som konstruerar den sociala verkligheten (Langemar, 2008). Samtidigt som 
människan är en aktör som åstadkommer något genom språket, är hon dess produkt 
och påverkas av den kontext hon befinner sig i (Magnusson & Marecek, 2010). 
 
Det finns flera sätt att förstå och använda begreppet diskurs och diskurser på 
(Magnusson & Marecek, 2010). Enligt Langemar (2008) är en vanlig definition av 
diskurs att det är en övergripande eller bakomliggande tolkningsram som skapas i 
språket och som förmedlar en socialt delad mening. Winther Jørgensen och Phillips 
sammanfattar begreppet diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 
(2000, s. 7). Olika diskurser existerar parallellt med varandra, de kan genomgå 
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förändringar och står ofta i motsättning till varandra. Det är genom diskurserna som 
identitet, grupptillhörighet och handling skapas (Langemar, 2008). Människor förstår 
sig själva och sina upplevelser genom de diskurser som de omges av (Wetherell & 
Potter, 1992). 
 
Diskursiv psykologi är en variant av diskursanalys som är vanlig inom psykologisk 
forskning och som har vuxit fram som en kritik mot den kognitivism som länge 
dominerat psykologin. Medan man inom kognitivismen ser tal och text om tankar 
och attityder som ett sätt att komma åt vad som finns i människors medvetande, ser 
man inom den diskursiva psykologin tal och text som konstruktioner av världen som 
syftar till social handling (Willig, 2008; Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 
Inom diskursiv psykologi ligger fokus framför allt på att studera hur människor 
strategiskt använder tillgängliga diskurser i socialt samspel för att framställa sig 
själva och andra på ett visst sätt samt på vad resultatet blir i form av sociala 
konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är således inte diskurserna i 
sig som är det främsta intresset inom diskursiv psykologi utan vad människor gör 
med dem i interaktion med andra (Langemar, 2008). 
 
Diskursiva analysverktyg 
Två centrala begrepp i diskursanalys är diskurs och tolkande repertoar. Det finns 
tydliga likheter mellan dessa begrepp då de båda analytiskt handlar om att 
identifiera olika sätt att prata om objekt och händelser i världen (Edley, 2001). I vissa 
sammanhang används de också på samma sätt, men Edley (2001) pekar på några 
konkreta skillnader dem emellan. Framför allt menar han att tolkande repertoarer är 
mindre och mer fragmenterade än diskurser, på så sätt att de erbjuder talaren en rad 
olika retoriska möjligheter. Diskurser ses däremot som mer monolitiska då de i regel 
är kopplade till en ensidig ideologi. Medan begreppet diskurser i högre grad 
används inom foucauldiansk diskursanalys som konstruktioner av hela institutioner, 
är tolkande repertoarer vanligare inom diskursiv psykologi där fokus ligger 
tydligare på människors handlingar genom användning av språket (Edley, 2001). 
Eftersom begreppet tolkande repertoar har sitt ursprung i studier av just social 
interaktion, kan det ses som ett mer lämpligt val vid den typ av forskning som man 
ägnar sig åt inom diskursiv psykologi (Magnusson & Marecek, 2010).   
 
Enligt Langemar (2008) tenderar en diskurs som är rådande och dominerar 
förståelsen av en viss företeelse att bli mer omedveten och uppfattas i högre grad 
som det enda alternativet och därigenom också som en sann och objektiv bild av 
verkligheten. När diskurser i stället står i motsättning till varandra uppstår diskursiv 
kamp och de olika diskurserna blir mer synliga.  
 
I denna uppsats tillämpas både diskurs och tolkande repertoar som analysbegrepp 
inom ramarna för diskursiv psykologisk metod. Utifrån de frågeställningar som styrt 
arbetet samt det som framkommit i intervjumaterialet, har båda begreppen visat sig 
vara viktiga för analysen. Exempelvis lämpar sig begreppet diskurs bäst när det 
gäller att besvara den första av de båda frågeställningarna i uppsatsen, den som 
handlar om hur ras konstrueras i språket. Tolkande repertoarer är däremot ett mer 
passande begrepp för den andra frågeställningen, där avsikten är att fånga hur 
kvinnorna beskriver sina upplevelser av fördomar och diskriminering.   
 
Centralt för den diskursiva psykologin är de olika psykologiska aktiviteter som 
individer ägnar sig åt för att hantera socialt samspel och uppnå olika syften. Exempel 
på sådana aktiviteter är rättfärdigande, rationalisering, kategorisering, attribuering, 
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meningsskapande, namngivning, skuldbeläggande och identifiering (Wetherell & 
Potter, 1992; Willig, 2008). Dessa aktiviteter kan benämnas diskursiva praktiker och 
genom dessa skapas, upprätthålls och förändras diskurser (Magnusson, 2002; Willig, 
2008). Diskursiva praktiker används av individer i olika sammanhang för att 
åstadkomma sociala mål och inom diskursiv psykologi är man intresserad av att 
analysera hur deltagarna använder dessa och vad det får för konsekvenser (Willig, 
2008). Exempel på diskursiva praktiker är förnekande, användning av metaforer och 
liknelser, citat, extremfallsformuleringar, målande beskrivningar och 
konsensusformuleringar (Willig, 2008).  
 

Kvalitetsvärdering 
Validitet handlar om en studies vetenskapliga värde, vilket inom kvalitativ forskning 
framför allt handlar om trovärdighet och meningsfullhet. Trovärdighet handlar 
särskilt om hur väl tolkningar stämmer överens med det empiriska underlaget. Det 
betyder bland annat att det ska finnas en god förankring i data på så sätt att 
information varken får uteslutas eller läggas till för att bättre stämma med de 
tolkningar som görs (Langemar, 2008). Detta har jag sökt uppnå genom att hela tiden 
ligga nära materialet i presentationen av resultatet och att exemplifiera med excerpt, 
så att läsaren själv kan bedöma tolkningarnas förankring och rimlighet.  
 
Med meningsfullhet menas att studiens resultat ska ha ett värde och i någon mån 
vara användbart. Dels handlar det om att bedöma om syftet med studien har 
uppnåtts, dels att avgöra i vilken utsträckning resultatet har bidragit till en fördjupad 
förståelse eller till ny kunskap (Langemar, 2008). En viktig ambition med det här 
arbetet är just en fördjupad förståelse i syfte att uppmärksamma svarta kvinnors 
situation i Brasilien, något som i förlängningen kan bana väg för förändring.   
 
Inom kvalitativ forskning är det sällan relevant att tala om generaliserbarhet. I stället 
kan termen överförbarhet användas och då avses om läsaren ges möjlighet att 
bedöma i vilken utsträckning studien är tillämpbar utanför den specifika kontext där 
den har genomförts. För att uppnå detta bör forskaren noggrant beskriva kontexten i 
sin rapport (Henwood & Pidgeon, 1992). I den aktuella studien har detta gjorts på så 
sätt att den brasilianska kontexten, gällande ras och kön, har beskrivits i generella 
termer. Vidare har det redogjorts för den mer specifika kontext som studiedeltagarna 
tillhör. 
 
Reflexivitet är ytterligare ett viktigt kvalitetskriterium. Betydelsen av att reflektera 
kring sin forskningsmetod framhålls bland forskare som använder sig av tolkande 
metoder, då de menar att metoden för datainsamling och analys i stor utsträckning 
avgör vilka svar som kan fås på de frågor som ställs (Magnusson & Marecek, 2010). 
För att detta kriterium ska vara uppfyllt är ett reflekterande förhållningssätt 
nödvändigt, inte bara när det gäller metod, utan också kring sina egna 
utgångspunkter och intressen samt den påverkan man har som forskare (Magnusson 
& Marecek, 2010). Således är även reflektioner kring hur den egna förförståelsen 
inverkar i forskningsprocessens olika faser viktiga (Langemar, 2008). En viss 
förförståelse är nödvändig för att man ska kunna välja ämnesområde för sin studie 
och om den används på ett medvetet och reflexivt sätt kan den vara till nytta i 
processen. Langemar (2008) menar att samtidigt som en god förförståelse kan vara en 
tillgång när det gäller att göra korrekta tolkningar, finns det en risk att förförståelsen 
gör att forskaren bedömer snarare än beskriver och att saker och ting tas för givet. I 
den här uppsatsen diskuteras metodologisk och personlig reflexivitet samt 
betydelsen av min förförståelse inom ramarna för metoddiskussionen. 
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Ett annat kriterium som lyfts fram av Henwood och Pidgeon (1992) är 
dokumentation. Med detta avses vikten av att forskaren på ett inkluderande och 
utförligt sätt beskriver vad som görs och varför under de olika stegen i 
forskningsprocessen. Detta är något som jag genomgående har eftersträvat och som 
torde vara av betydelse för hur läsaren ska kunna bedöma studiens kvalitet i övrigt. 
 

Etiska överväganden 
Inom psykologisk forskning styrs de etiska riktlinjerna av forskningskravet, som 
säger att allmänheten ska kunna förvänta sig forskning som är till nytta för 
samhället, samt individskyddskravet, som garanterar att forskningen inte ska utsätta 
individer för psykisk eller fysisk kränkning och inte heller otillbörlig insyn i deras 
privatliv. Då dessa krav i vissa fall hamnar i konflikt kan en avvägning behöva göras 
mellan individens skydd och forskningens nytta (Langemar, 2008).  
 
Med anledning av att ämnet för detta examensarbete rör personliga och känsliga 
frågor om ras, etnicitet, diskriminering och förtryck, har jag genomgående strävat 
efter ett etiskt hänsynsfullt förhållningssätt under hela forskningsprocessen. För 
många studier inom psykologi är etikprövning ett krav för att de ska kunna 
genomföras. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 
reglerar när och hur etikprövning av ett forskningsprojekt görs. Inför 
datainsamlingen till den här studien diskuterades etiska frågor och behovet av 
etikprövning tillsammans med handledarna. Slutsatsen var att den aktuella studien 
inte bedöms omfattas av etikprövningslagen eftersom den sker inom ramarna för ett 
fristående examensarbete och inte är en del av ett större forskningsprojekt. Frågan 
har också lyfts med en representant för etiska nämnden vid Linköpings universitet 
och vederbörande gjorde samma bedömning. Studien har således inte etikprövats, 
däremot har de etiska krav som lyfts fram i etikprövningslagen samt generellt för 
kvalitativ forskning, beaktats. Dessa krav gäller information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande (Langemar, 2008).  
 
Utgångspunkten i kontakten med studiedeltagarna har varit försiktighetsprincipen 
när det kommer till etiska hänsyn och min strävan har genomgående varit att visa 
respekt för deltagarna och deras integritet. De informerades muntligt och skriftligt 
om vad studien handlade om och vad ett deltagande skulle innebära, vilket är i 
enlighet med kravet på information (Langemar, 2008). Att deltagande var frivilligt 
och när som helst kunde avbrytas betonades. Detta är centrala aspekter av 
samtyckeskravet (Langemar, 2008). Deltagarna gavs sedan några dagar på sig att 
tänka igenom om de ville delta eller inte. Jag inkluderade endast deltagare som 
lämnade aktivt, skriftligt medgivande till att delta i studien. För de deltagare som var 
under 18 år inhämtades även medgivande från vårdnadshavare. Innan intervjuerna 
påbörjades informerades deltagarna återigen om studien samt om att deltagandet 
var frivilligt och när som helst kunde avbrytas.  Därigenom kan kraven om 
information och samtycke sägas vara uppfyllda.  
 
Deltagarna upplystes vidare om att deras deltagande och det insamlade materialet 
skulle komma att behandlas så att kravet på konfidentialitet uppfylldes. Information 
gavs om att konfidentialitet garanterades i transkribering, kodning och presentation 
av materialet genom att fingerade namn användes i stället för deras egna och deras 
anhöriga, att namn på platser och annan detaljerad information som skulle kunna 
avslöja deras identitet utelämnades samt att materialet hanterades på ett säkert sätt. 
Langemar (2008) framhåller dessa åtgärder som viktiga för att tillgodose kravet på 
konfidentialitet. Trots att deltagare i båda grupperna uppgav att de inte hade något 
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emot att deras riktiga namn användes i studien, valde jag att använda fingerade 
namn.   
 
Nyttjandekravet betyder att insamlat material endast får användas för 
forskningsändamål om inget annat avtalats med deltagarna. Material som utgör 
underlag för forskning ska sparas för att kunna kontrolleras eller användas i andra 
studier (Langemar, 2008). Detta krav har uppfyllts på så sätt att rådatan i form av 
inspelningar och transkriptioner finns tillgänglig för användning i dessa syften.   
 

Resultat 
Intervjudeltagarna hade fått information om att diskussionen i grupperna skulle 
handla om ras och kön, om den svarta kvinnan. Båda grupperna kom snabbt igång 
med att diskutera upplevelser och erfarenheter av fördomar och diskriminering på 
grund av ras, men kom inte spontant och uttalat in på motsvarande för kön. 
Rasfrågan förefaller vara mer medveten och lättillgänglig än genusfrågan bland 
deltagarna i intervjuerna. Det innebär också att det blir ett relativt tydligt fokus på 
rasfrågan i presentationen av resultatet.  
 
Inledningsvis presenteras den diskurs om ras och hudfärg, med tillhörande teman, 
som tydligt framträdde i deltagarnas samtal. Därefter redogör jag för två 
konflikterande tolkande repertoarer som identifierades i deltagarnas sätt att berätta 
om upplevelser och erfarenheter av fördomar och diskriminering på grund av ras. 
Dessa benämns det harmoniska samhället respektive det rasistiska samhället. Framför allt 
inom den senare av dessa repertoarer identifierades retoriska strategier för att 
hantera den utsatthet som den upplevda rasismen för med sig. Dessa strategier 
presenteras också. I nästa del ligger fokus på genusfrågan. Även här urskildes en 
dominerande diskurs i deltagarnas tal och denna presenteras i resultatet som ett sätt 
att tala om traditionella könsroller som självklara.  
 
I den avslutande delen av resultatpresentationen ser jag utifrån ett mer uttalat 
intersektionellt perspektiv på hur det under intervjuerna framkommer hur olika 
sociala kategorier hänger ihop och överlappar varandra. Här har jag inte sökt finna 
ytterligare diskurser eller tolkande repertoarer, utan fokuserar i stället på 
överlappningarna mellan olika kategorier och ser i viss mån på hur de diskurser och 
repertoarer som tidigare identifierats korsar varandra. Förutom de tidigare valda 
analyskategorierna ras och kön, identifierades i intervjuerna även klass som en 
överlappande kategori. Med tanke på att klass enligt tidigare forskning (Hasenbalg, 
1999) historiskt sett har betraktats som den faktor som i större utsträckning än ras 
kan förklara diskriminering i det brasilianska samhället, anser jag det motiverat att 
även lyfta fram denna kategori i analysen.  

 
Ett språkbruk där ras och hudfärg används för att beskriva, definiera och värdera 

Ett övergripande sätt att tala som genomsyrar båda intervjuerna är hur deltagarna 
uttrycker sig språkligt kring ras och hudfärg. De relaterar hela tiden i sitt tal till ras 
och hudfärg. Visserligen är detta ett av de två ämnen som de informerats om att 
intervjuerna ska handla om, men det omfattande talet om ras och hudfärg upplevs 
vara det sätt som de är vana att prata på. Denna typ av tal förefaller vara integrerat i 
det vardagliga samtalet och används för att beskriva andra människor, för att 
definiera och kategorisera sig själv och andra samt placera sig själv och andra i en 
hierarki utifrån värde. Eftersom detta sätt att språkligt använda begrepp kopplade 
till ras och hudfärg i det vardagliga samtalet i intervjuerna framstår som relativt 
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entydigt och genomgripande, har jag valt att betrakta detta som en diskurs som 
rymmer olika teman snarare än som olika tolkande repertoarer.  
 
Ras och hudfärg i beskrivningen av sig själv och sin familj 
Ett framträdande tema i diskursen om ras och hudfärg är användningen av dessa 
begrepp i beskrivningen av individer. Att Brasilien är ett blandat land 
befolkningsmässigt, där det inte alls är ovanligt att människor med olika hudfärg 
gifter sig med varandra och skaffar barn tillsammans, framkommer i båda 
intervjuerna. Det blir också tydligt att det tycks viktigt att beskriva och definiera sig 
själv, den egna familjen och andra i sin närhet just i termer av hur de ser ut när det 
kommer till ras och hudfärg. Även nyansskillnader i hudfärg framhålls i 
intervjudeltagarnas tal och upplevs betydelsebärande.  
 
Utan att direkta frågor ställs om hur deltagarnas familjemedlemmar ser ut, kommer 
flera av dem in på hur de egna familjerna är sammansatta när de samtalar om frågor 
rörande ras och hudfärg. Särskilt de äldre kvinnorna beskriver sina familjer utifrån 
utseende, men också i den yngre gruppen kommer tjejerna in på hur deras familjer är 
sammansatta. Exempelvis berättar flera av tjejerna att de har vita släktingar. I den 
äldre gruppen berättar Luiza att hennes systrar är mörkare än hon själv och förklarar 
hur det kommer sig att de har olika hudfärg. 
 

Luiza 77 år 
Mina mostrar gifte sig allihop med portugiser, inte min mamma, hon gifte 
sig med negão. Så mina systrar föddes bra mycket mörkare än jag, det vill 
säga, och så efteråt när hon blev oberoende, förhållandet var… när hon var i 
fyrtioårsåldern, då träffade hon en karl och jag föddes så här. 

 
Likaså Rosa, som har två barnbarn som hon ansvarar för, beskriver hur dessa 
kommit till ur ett blandat förhållande, och hur de därmed skiljer sig från henne själv i 
fråga om ras. 
 

Rosa 59 år 
Moderator: Men din ras är också parda? 
Rosa: Min ras är parda. Mina barnbarn däremot är negros. Mina två barnbarn 
är negros. Min dotter var parda, men min svärson var negro.   
   

Den fråga som ställs gäller henne själv och hon fortsätter på eget initiativ med att 
berätta om hur hennes familj är sammansatt och förklarar också anledningen till att 
hennes barnbarn inte har samma ras.  
 
Det förefaller inte bara vara av vikt att redogöra för hur familjerna är sammansatta, 
utan även att framhålla mindre variationer i hudfärg, som när Rosa berättar att 
Sonias man visserligen var mörk men samtidigt ljusare än Sonia.  
 

Rosa 59 år och Sonia 65 år 
Rosa: Dona Sonias man var också mörk, inte mörk på det sättet, men… 
Sonia: … han var ljusare, lite grann.    

 
Rosa nöjer sig inte med att konstatera att Sonias man var mörk, utan fortsätter 
beskrivningen med att säga att han inte var ”mörk på det sättet”, och antyder 
därmed att nyansskillnader har betydelse. Men vad är det som gör att det upplevs 
viktigt att lyfta fram skillnader i nyanser i hudfärg hos familjemedlemmar på det här 
sättet? En möjlig tolkning är att deltagarna genom att uppmärksamma och påtala 
även mindre nyansskillnader värnar om bilden av Brasilien som ett blandat 
samhälle. De egna familjerna används som exempel på harmoniska relationer mellan 
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individer av olika ras och hudfärg.  
 
I deltagarnas samtal framträder det dessutom som något typiskt brasilianskt att 
skaffa barn med någon som har en annan ras eller hudfärg än den egna. Rosa kallar 
det en ”brasiliansk blandning” och säger att ”brasilianaren blandar sig verkligen”. 
Det uppges finnas en dragningskraft mellan svarta och vita och då i synnerhet, enligt 
intervjupersonernas utsagor, handlar det om svarta män som dras till vita kvinnor, 
vilket Rosa, Sonia och Paula framhåller.  
 

Rosa 59 år, Sonia 65 år och Paula 50 år 
Rosa: Och majoriteten av mörka personer som är födda här i Brasilien, de 
tycker om a clara [den ljusa]. 
Sonia: Så är det, os negros tycker om [ljusa]. 
//…// 
Paula: De tycker om a loura [den blonda].      

 
Genom sina val av bestämda artiklar visar intervjudeltagarna att det är os negros i 
maskulin form som tycker om a clara och a loura i feminin form, och således antyder 
de att det är de mörka männen som har en förkärlek för ljusa kvinnor, medan det 
inte framkommer att motsvarande dragning skulle finnas mellan vita män och svarta 
kvinnor.  
 
Ras och hudfärg som något flytande och föränderligt  
Ett annat tema som märks i intervjuerna när det kommer till tal om ras och hudfärg 
är att det kan vara något som inte nödvändigtvis är fast och för alltid bestämt. Dels 
framkommer det att ras och hudfärg ibland kan vara överensstämmande och 
användas som ömsesidigt utbytbara begrepp, medan det i andra fall kan skilja sig åt. 
Dels kan det handla om att någon definierar sig själv eller någon annan på ett sätt 
som inte överensstämmer med hur andra definierar personen. 
 
När det kommer till skillnader och likheter mellan ras och hudfärg beskrivs dessa av 
flera som överensstämmande. Exempelvis menar Sonia att så är fallet.  
 

Sonia 65 år 
Moderator: Och din hudfärg? 
Sonia: Negra. 
Moderator: Negra. Och ras, är det detsamma? 
Sonia: Det är samma.           

 
Det framkommer dock exempel som talar för att ras och hudfärg inte alltid 
överensstämmer. Rosa beskriver en kvinna där hon menar att hennes ras inte är 
detsamma som hennes hudfärg. 
 

Rosa 59 år 
Roberta är morena, men hennes ras är negra.    

 
Ordet morena betyder brun och används i dagligt tal i samma betydelse som parda, 
och innebär således att kvinnan som beskrivs är av blandad ras. Hennes hudfärg är 
ljusare än vad som Rosa skulle beskriva som negra eller preta, men hon är fortfarande 
av afrobrasiliansk härkomst och har troligen vissa fysiska egenskaper som gör att 
Rosa väljer att definiera henne som negra. 
 
När det gäller hur intervjudeltagarna definierar sig själva, väljer tre av kvinnorna i 
den äldre gruppen att beskriva sig som negras, medan de två övriga använder 
benämningen pardas. I sin beskrivning hänvisar de båda senare till sina födelsebevis 
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där ras/hudfärg finns registrerad. Denna typ av hänvisning till ett formellt 
dokument gjordes inte av de kvinnor som beskrev sig som negras. 
 

Rosa 59 år 
Min hudfärg är (paus) i mitt födelsebevis är det parda.     
 
Antonia 73 år 
Min hudfärg registrerades som parda //…// jag är dotter till preto och pardo, 
det vill säga varken svart eller vit, eller hur  

 
Anledningen till att dessa båda kvinnor väljer att uttryckligen använda den 
definition som de fick med sig när de föddes och som de har papper på, kan vara att 
de anser sig behöva stöd för sina uttalanden. Genom att hänvisa till födelsebevisen 
finns det inte skäl för andra att ifrågasätta eller omdefiniera deras ras eller hudfärg. 
Möjligen finns inte detta behov på samma sätt hos de kvinnor som definierar sig som 
negras eftersom inte lika mycket står på spel för dem. Medan Rosa enligt min mening 
är så ljus att hon skulle kunna betraktas som vit, är Antonia betydligt mörkare och 
skulle kunna definieras som negra. Skillnaden dem emellan visar på det breda spann 
av hudfärgsnyanser som ryms i kategorin pardo. Med tanke på detta kan det finnas 
skäl för dessa kvinnor att understödja sina definitioner med vad som ses som fakta 
gentemot de övriga i gruppen. Om Rosa hade valt att beskriva sig själv som vit, hade 
hon skiljt ut sig från de övriga kvinnorna i gruppen och inte längre varit en av de 
afrobrasilianska kvinnor som var föremål för den aktuella intervjun. Antonia 
däremot kan ha ett intresse av att försvara sin definition av sig själv som parda, 
eftersom det troligen har ett annat värde att vara parda än att vara negra, och hon kan 
därigenom undvika att bli ifrågasatt och av de andra kategoriserad som negra.  
 
Intressant är att senare under intervjun ger Antonia en annan definition av Rosa, när 
denna berättar om en situation där hon upplevt kränkande bemötande i en affär. 
 

Antonia 73 år 
Det värsta är att du är vit, eller hur, om du nu hade varit [ohörbart] 

  
Således skulle Rosa utseendemässigt kunna betraktas som vit, men hon väljer alltså 
själv att benämna sig som parda i enlighet med vad som står i hennes födelsebevis. 
Vare sig Rosa själv eller någon av de övriga i gruppen protesterar mot Antonias 
definition av henne som vit. Dock visar det sig under intervjuerna att när 
självdefinierad ras eller hudfärg inte överensstämmer med andras definitioner kan 
konflikter uppstå. Mot denna bakgrund blir det mer begripligt att Rosa och Antonia 
väljer att hänvisa till sina födelsebevis när de definierar sin ras/hudfärg.   
 
Ett exempel på när en konflikt uppstår till följd av olika definitioner är när Bea i den 
yngre gruppen använder benämningen morena för att beskriva sig själv. Det leder till 
protester från de övriga i gruppen.  
 

Bea 14 år, Julia 14 år, Vilma 14 år och Larissa 14 år 
Bea: Jag är morena. 
Julia: Inte morena…  
(flera protesterande röster, skratt) 
Vilma: Du är negra, Bea //…// 
Larissa: Morena är det jag som är (skratt) 
Moderator: Du beskriver dig som morena? 
Bea: Ja. 

 
Som excerptet ovan visar står Bea fast vid sin beskrivning av sig själv och låter inte 
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de andra påverka henne, trots att samtliga av de övriga i gruppen ifrågasätter hennes 
uttalande. Att reaktionen i gruppen blir så kraftig har möjligen inte bara att göra med 
att de andra tjejerna inte håller med Bea om hennes självdefinition. Det kan även 
handla om att alla de övrigas definitioner av sig själva som negras sätts på spel när 
Bea beskriver sig som morena. Hon är nämligen den mörkaste av tjejerna i gruppen 
och om de andra skulle acceptera hennes självdefinition skulle de bli tvungna att 
revidera sina egna definitioner av sig själva. 
 
När Vilma i slutet av intervjun sammanfattar genom att säga att hon uppskattar att 
ha fått samtala om frågor rörande ras, återkommer hon till Beas självdefinition från 
intervjuns inledning och det är med en ton av upprördhet som hon ännu en gång 
ifrågasätter Beas ståndpunkt. Hon får återigen stöd från de övriga. 
 

Vilma 14 år, Bea 14 år, Larissa 14 år och Julia 14 år 
Vilma: Att prata om vår ras, som Bea sa, hon är morena (skratt) 
Bea: Jag tycker att jag är morena. 
Larissa: Bea, var tycker du att du är morena, Bea? 
Vilma: Jag är en negra. 
Julia: Jag är ljusare än du. 
Larissa: [överlappande tal] och hon är också ljusare än du, Bea… 
Bea: Jag är negra… jag är preta. 
//…// 
Vilma: Varför den här grejen med morena? 
(Flera frågande röster) 
Vilma: Jag är preta, en negra.   
Bea: Och den där Bianca som gjorde de där [ohörbart], eller hur, hon ville 
inte vara fattig, men hon blev fattig och fick sälja kakor. 
Moderator: Bianca, vem är det? 
Vilma: Äh, det är från en såpopera…        

 
Här gör tjejerna även jämförelser för att underbygga sina argument för att definiera 
Bea som negra och övertala henne. Exempelvis säger Julia ”jag är ljusare än du” och 
Larissa nickar mot Renata och fortsätter ”hon är också ljusare än du”. Vilma betonar 
att hon själv är negra som för att normalisera och föregå med gott exempel.  
 
Inledningsvis försvarar Bea återigen sin ståndpunkt, men till slut ger hon med sig 
och säger resignerat ”jag är negra”. Det kan finnas flera skäl till att Bea inledningsvis 
väljer att beskriva sig själv som morena. En möjlighet är att hon hade för avsikt att gå 
emot den rådande normen i gruppen för att se vad det kan provocera fram för 
reaktion hos de övriga. När trycket från de andra sedan blir för stort, backar hon och 
ändrar sitt tidigare uttalande. En annan möjlighet är att hon faktiskt har en 
uppfattning om sig själv som morena, vilket skulle kunna vara ett sätt att försöka 
värdera sig själv högre. Att då ändra sig och medge att hon inte är morena utan negra 
innebär ett slag mot hennes självbild och hon ihärdar så långt det är möjligt för att 
försvara den egna självbilden tills hon inte längre kan stå emot trycket från de andra. 
 
Den av de andra tjejerna i gruppen som förefaller mest engagerad i Beas 
normbrytande beteende är Vilma. Hon tycks ta det som en personlig förolämpning 
när Bea insisterar på att kalla sig själv morena trots att hon i de andras ögon utan 
tvekan är negra. Att Vilma i slutet av intervjun återkommer till frågan, kan vara ett 
sätt för henne att söka förklaring eller upprättelse. När Bea i stället säger sig vara 
negra frågar Vilma efter en förklaring till hennes tidigare uttalande. Bea tycks 
besvärad av denna fråga eller möjligen av hela situationen och hon börjar i stället 
prata om en såpopera. Talet om såpoperan kan vara en strategi för att ta sig ur en 
besvärlig situation, men att hon associerar just till denna såpopera och det hon 
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beskriver av handlingen, tyder på att hon vill säga något med sin utsaga. Hon 
hänvisar till en rollfigur som troligen är vit och som trots detta drabbas av fattigdom, 
medan hon själv är svart och kanske bär på en önskan om att bli rik, men ser det 
omöjliga i detta. Samtidigt som hon själv erkänner denna omöjlighet genom att 
acceptera att hon är negra, pekar hon på ett exempel som visar att vithet faktiskt inte 
är en garanti för att en individ inte kan råka i fattigdom. 
 
Rosa ger ett annat exempel på hur det kan uppstå konflikt när självdefinitionen inte 
överensstämmer med andras definitioner av den egna rasen eller hudfärgen. Hon 
berättar hur hennes barnbarn, som har en mamma som är parda och en pappa som är 
negro, upplevde indignation när hon blev pålagd andras beskrivningar av den egna 
hudfärgen. 
 

Rosa 59 år 
Hon sa ’mormor, Pedro frågade min fröken varför jag är preta’ och hon 
[barnbarnet] gillade inte det, hon ville inte att man skulle kalla henne preta 
inte. Hon sa att hon var marron. ’För hur skulle jag vara preta’, för Lúcio 
hennes farbror är mycket preto, så hon sa att ’preto är min farbror Lúcio, jag 
är marron’.        

 
Rosas barnbarn förefaller här ha hittat en egen definition av sin hudfärg. Ordet 
marron betyder visserligen brun, men används i regel inte för att beskriva ras och 
hudfärg, som pardo och moreno, utan vanligen i beskrivning av föremål. Eftersom 
hennes farbror är mörkare än hon själv, tycks hon inte se det som logiskt att hon 
skulle tillhöra samma färgkategori som han och hon betonar därför skillnaden dem 
emellan och förefaller därmed också framhålla att skillnaden har betydelse.   
 
Att värdera individer utifrån ras/hudfärg och utseende 
Ytterligare ett tema i diskursen om ras och hudfärg är att individer tycks värderas 
utifrån hur de ser ut och då särskilt efter vad de har för hudfärg och för fysiska 
egenskaper kopplat till ras. Det framkommer på olika sätt i intervjuerna att vit 
hudfärg och ras värderas högre än svart, och att andra utseendemässiga egenskaper 
kan ha viss påverkan på var i hierarkin en individ placeras. Antonia som hade en 
make som var mörkare än hon själv berättar att han var orolig för att hon skulle 
lämna honom för en vit man.  
 

Antonia 73 år 
Han var svartsjuk. Han trodde att jag skulle hitta någon annan. Om jag 
skulle tycka om en vit, eller så (paus) och bedra honom. Men jag tänkte 
aldrig så. Om jag hade gift mig med preto så var det för att jag hade valt en 
preto eller hur. För det var många vita som ville ha mig. Jag var inte preta på 
det sättet, jag var branco de dindin [ungefär vit med krydda]. För numera är 
jag gammal, men innan så var jag mycket vacker (skratt). Tyckte jag. Jag såg 
mig i spegeln och tyckte det. Inte nu, inte nu. 

 
Antonias tal tydliggör här det som tidigare har beskrivits, nämligen att män, både 
svarta och vita, dras till vita kvinnor och en anledning till detta är troligen att vithet 
upplevs som attraktivt och värderas högre än mörk hudfärg i det brasilianska 
samhället. Dels berättar Antonia att hennes make, som hon beskriver som preto, var 
orolig för att hon skulle välja bort honom för en vit man, och antyder därmed att 
hudfärg i sig kan vara ett avgörande skäl för att lämna ett äktenskap. Dels lyfter hon 
fram att den möjligheten faktiskt fanns genom att säga att hon sågs som attraktiv av 
vita män eftersom hon inte var ”preta på det sättet” utan vit med krydda.   
 
Att svarta män uppskattar vita kvinnor intygar också Rosa. Även hennes eget 
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barnbarn som är negro uttrycker detta. 
 

Rosa 59 år 
Och en annan sak, de behandlar dem [de vita kvinnorna] som en prinsessa, 
de tycker om louras (paus). Mitt [barnbarn] därhemma säger att ’mormor, jag 
ska gifta mig med en lourinha’. 

 
Rosa framhåller här att bara för att en kvinna är vit blir hon behandlad som en 
prinsessa av svarta män, vilket indikerar att brasilianska män värderar och 
behandlar kvinnor olika beroende på ras och hudfärg. Den svarta kvinnan förefaller 
därmed i mäns ögon ha ett lägre värde än den vita kvinnan. När barnbarnet, som är i 
tonåren, säger att han vill gifta sig med en blond kvinna kan det tolkas som att ras 
och hudfärg ses som mycket viktiga egenskaper i valet av en partner. Dock kan 
möjligen andra egenskaper läsas in i det han säger på så sätt att vit hud inte 
nödvändigtvis bara är en fysisk egenskap, utan vit hud representerar också skönhet 
och rikedom. Således kan i barnbarnets tal utläsas en önskan om att gifta sig med 
någon som är vacker och rik, och på så sätt möjliggöra en förändring av den situation 
han lever i idag, en väg ut ur fattigdom och en förhoppning om högre status. Hans 
framtida barn skulle dessutom sannolikt födas med en hudfärg ljusare än hans egen 
och därigenom med något bättre förutsättningar än han själv att uppnå en bättre 
levnadsstandard.  
 
Utseendets betydelse och hur vithet associeras med skönhet framhåller även Luiza. 
Hon menar att utseendet är avgörande för framgång på arbetsmarknaden. I följande 
citat formulerar hon det som att ljus hudfärg kan likställas med vacker.  
 

Luiza 77 år 
för att mellan en som inte kan och en som kan, hon som hade utseende, som 
var vacker, vit, hon gick före, och jag blev kvar. Detta hände mig ofta. 

 
Genom att säga att ”hon som hade utseende, som var vacker, vit” antyder Luiza att 
se bra ut och vara vacker är detsamma som att vara vit. Andra fysiska egenskaper får 
således sekundär betydelse för hur en individs utseende bedöms, det avgörande är 
hudfärgen.  
 
Ett annat område där utseendet får avgörande betydelse är i populärkulturen där 
svarta brasilianares framgångar sannolikt påverkas av deras utseende. Den som är 
svart, men vacker har större möjligheter att lyckas och att få spela andra roller än de 
som traditionellt vigs åt negros. Både i den äldre och i den yngre gruppen uttrycker 
deltagarna att svarta skådespelare vanligen spelar roller som servicepersonal, 
kriminella och slavar i de brasilianska såpoperorna, men Bea lyckas komma på ett 
undantag.  
 

Bea 14 år, Vilma 14 år och Larissa 14 år 
Bea: Det har bara varit en såpopera som hade en (paus) a menina [tjejen] 
negra som var rik. Hon som spelade polis, som var… 
Vilma: Ja, just det, Alicia, det stämmer… 
Larissa: Men hon är en vacker preta.      

 
Genom att säga ”men hon är en vacker preta” betonar dock Larissa att det är något 
speciellt med henne och tycks därmed vilja säga att den svarta skådespelerskan inte 
är vilken som helst, utan en som har utseendet för sig och på så sätt har andra 
förutsättningar att lyckas i jämförelse med svarta som inte har ett fördelaktigt 
utseende. Möjligen söker Larissa därmed framställa Beas undantag som ett exempel 
på att skönhet kan kompensera för mörk hudfärg.   
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När tjejerna senare pratar om olika förutsättningar på arbetsmarknaden kommer de 
in på arbetet som gatusopare. De pratar om det som ett lågstatusjobb som å ena sidan 
är oattraktivt eftersom det handlar om att städa efter andra och å andra sidan är ett 
bra arbete eftersom det i jämförelse med andra lågstatusjobb är förhållandevis bra 
betalt. De kommer under samtalet in på utseende. 
 

Bea 14 år, Vilma 14 år och Julia 14 år 
Bea: Där bakom skolan finns en vacker gatusopare.    
Vilma: Och hon som har en black [afrofrisyr] (paus) Jag tycker inte att hon är 
ful [överlappande tal] 
Julia: Vilken färg är hon, är hon ljus? 
Bea: Nej, hon är morena med hår som är helt preto, preto, preto.   

 
När Julia frågar vilken hudfärg den kvinnliga gatusoparen har visar hon inte bara på 
hudfärgens betydelse för utseendet, utan antyder också att det ligger närmast till 
hands att tro att kvinnan är ljus då hon säger ”vilken färg är hon, är hon ljus?”. På så 
sätt uttrycker Julia att det förefaller finnas ett självklart samband mellan att vara vit 
och att vara vacker. Enligt Bea är gatusoparen i stället morena och hon har hår som är 
”preto, preto, preto”. Att Bea så tydligt betonar att gatusoparens hår är svart, kan vara 
hennes sätt att säga att hon tycker att kvinnor kan vara vackra trots att de är svarta. 
Medan vita kvinnor med självklarhet betraktas som vackra, upplevs det finnas ett 
behov av att rättfärdiga skönhet hos svarta kvinnor.  
 
Vilma inflikar i meningsutbytet mellan Bea och Julia att det finns en kvinnlig 
gatusopare som har afrofrisyr och tillägger att ”jag tycker inte att hon är ful”. Även 
här framstår det som att Vilma går emot den rådande normen när hon betonar att 
hon inte tycker att den svarta kvinnan är ful, trots att hon framhäver fysiska attribut 
som är tydligt kopplade till svart identitet. Det framstår som att Vilma har ett behov 
av att inte bara försvara sin egen ståndpunkt att kvinnan är vacker, utan hon upplevs 
också försvara kvinnans val inför de andra.  
 
Vilma är den av samtliga intervjudeltagare i båda grupperna som tydligast tycks 
ställa upp till den svarta kvinnans försvar. Hon berättar att hon är stolt över att vara 
negra, men tillägger att det finns både fula och vackra svarta människor.  
 

Vilma 14 år 
Jag tycker som så, att det finns några pretos som inte är fula (flera skrattar), 
det finns en del pretos som är vackra.  

 
När Vilma säger att hon anser att det finns svarta som är vackra framstår hennes 
uttalande som normbrytande och det väcker munterhet hos de andra i gruppen. Med 
tanke på att samtliga tjejer i gruppen är svarta och identifierar sig själva som negras, 
vilket även Bea valde att göra efter viss diskussion, kan det tyckas märkligt att det 
uppfattas som kontroversiellt att prata om svarta som vackra till och med i denna 
grupp. Det visar på den dominans som det vita skönhetsidealet kan tänkas ha i det 
brasilianska samhället.  
 
Ett neutralt men laddat begrepp 
Ovan har vi kunnat se hur intervjudeltagarna hela tiden kommer in på ras och 
hudfärg i sitt tal på ett sätt som verkar naturligt för dem, och hur de använder 
benämningar för ras och hudfärg för att beskriva andra människor samt definiera, 
kategorisera och värdera sig själv och andra. Det blir då också intressant att se på 
vilka ord de väljer att använda när de pratar om ras och hudfärg. Som ett avslutande 
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och mer övergripande tema i diskursen om ras och hudfärg lyfts därför deltagarnas 
ordval fram.   
 
Det ord som är vanligast förekommande under intervjuerna för att beskriva svart ras 
och hudfärg är negro och olika former av detta ord. Det finns dock något 
motsägelsefullt i hur ordet negro används i brasiliansk portugisiska och i det 
brasilianska samhället, vilket också framkommer i intervjuerna.  
 
Negro förefaller vara det vanligaste ordvalet för att på ett neutralt sätt beskriva sig 
själv när det kommer till ras och hudfärg. Samtliga deltagare ombeds i inledningen 
av intervjuerna att uppge sin ras/hudfärg. Alla deltagare utom tre benämner sig som 
negra när de får frågor om detta. Frågorna formulerades medvetet på olika sätt i de 
båda grupperna, men svaren blir ändå desamma oavsett om det är ras, hudfärg eller 
identitet utifrån ras som efterfrågas. De deltagare som uppger andra benämningar 
använder parda eller morena för att beskriva sig själva.  
 
Ingen använder benämningarna afrobrasileiro eller afrodescendente, som är andra ord 
på portugisiska för att benämna individer med afrikanskt ursprung och som med 
svenska öron kan tyckas ha en mer neutral klang än negro. Dessa ord nämns 
överhuvudtaget inte i något sammanhang under intervjuerna, vilket kan tala för att 
det är begrepp som inte används i vardagligt tal i någon större utsträckning. I stället 
förefaller det vara orden negro och negra som används som neutrala begrepp för att 
beskriva den egna eller någon annan individs ras eller hudfärg.  
 
Det förekommer även varianter av dessa ord. I citatet nedan används ett 
augmentativ av negro. Rosa berättar att Antonia var gift med en svart man. 
 

Rosa 59 år 
hennes man, hon är ljus, men hennes man var mörk, negão (paus), hon tyckte 
om o negão 

          
Ordet negão, som alltså betyder stor negro, används här som en till synes neutral 
beskrivning av mannen som Antonia gifte sig med. Likaså förekommer diminutiv av 
negro, där ordet neguinho/a antingen kan beskriva någon som är mycket svart eller 
betyda en liten svart pojke eller flicka. Citatet nedan är ett exempel på den första 
användningen. 
 

Luiza 77 år 
men min mamma var riktigt neguinha, verkligen riktigt negra som mina 
systrar 

 
Här kan man precis som i tidigare excerpt se att variation i hudfärg tycks ha 
betydelse. Det förefaller viktigt att klargöra att mamman inte bara var svart, utan 
väldigt svart, och ordvalet neguinha används här som en neutral beskrivning av en 
individs utseende.  
 
Men begreppen negro och negra används även som skällsord och nedsättande 
tillmälen, som i excerptet nedan där det först används neutralt och sedan i samma tal 
även framgår hur det kan användas nedsättande. Julia berättar om hur fördomar och 
diskriminering kan ta sig uttryck. 
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Julia 14 år 
när du pratar med någon, typ bråkar, en negro som bråkar med (paus) jag 
vet inte, en annan negro, då trots att de båda har samma hudfärg, så säger 
den ena sådant som seu negro, seu preto  

 
Enligt Julia använder alltså även svarta individer negro och preto inte enbart för att 
beskriva sig själva och andra på ett neutralt sätt, utan begreppen används också med 
en nedsättande betydelse. Således är inte användningen av negro som skällsord och 
tillmäle något som är förbehållet vita individer. 
 
Likaså kan neguinha ha en negativ laddning, som i citatet nedan där Luiza talar om 
hur fördomar grundläggs i barndomen när de vuxna börjar skilja på barnen utifrån 
ras och hudfärg, och de vita barnen får till sig att de inte ska umgås med svarta barn. 
 

Luiza 77 år 
de [vuxna] säger att [barnen] inte får umgås med aquela neguinha 

 
Grammatiskt förefaller det göras en betydelseskillnad genom att en bestämd artikel 
läggs till, seu (din) i Julias tal ovan eller aquela (den där) som i Luizas. På så sätt 
förändras ordens laddning.  
 
Orden negro och preto används omväxlande av intervjudeltagarna och tycks vara 
ömsesidigt utbytbara i deras beskrivningar. I citatet av Julia ovan används preto på 
ett nedvärderande sätt, men det används också på ett neutralt sätt, som nedan av 
Antonia. 
 

Antonia 73 år 
Om jag hade gift mig med preto så var det för att jag hade valt en preto eller 
hur. 

 
Antonia pratar om sin egen make och beskriver honom som mannen som hon själv 
har valt. Hon använder ordet preto i stället för negro. För Antonia förefaller ordet i 
detta sammanhang ha en neutral betydelse. I tidigare citat använde Rosa 
benämningen negão för att beskriva Antonias make. När hon säger att ”hon tyckte 
om o negão” är det dock inte självklart att betydelsen är neutral. I Rosas tal skymtar 
något som kanske är förvåning, som att hennes val inte är självklart eller behöver 
rättfärdigas. Utifrån dessa och andra citat från intervjun tycks det vara så att just 
Antonias val av make behöver försvaras, både av henne själv och av Rosa. Möjligen 
är det för att Antonia är ljusare än maken och därför skulle ha kunnat få en ljus man. 
Det blir därför viktigt att framhålla att det var hon själv som valde den svarta 
mannen och att hon tyckte om honom.  
 
Således används ordet negro med olika syften som utan tvekan är motsägelsefulla, 
vilket inte är okomplicerat och sannolikt får konsekvenser både för svarta 
brasilianares självbild och deras ställning i samhället.     
 

Att prata om erfarenheter av fördomar och diskriminering 
När det gäller hur kvinnorna talar om upplevelser och erfarenheter av fördomar och 
diskriminering framträder två skilda sätt som tämligen entydigt representeras av de 
båda grupperna på så sätt att de yngre pratar på ett sätt och de äldre på ett annat. 
Medan tjejerna förmedlar en bild av Brasilien som ett harmoniskt samhälle, pratar de 
äldre kvinnorna om samhället som starkt präglat av rasism och strukturella 
skillnader mellan svarta och vita. Dessa båda sätt att prata kan beskrivas som två 
konflikterande tolkande repertoarer. I deltagarnas tal kan också identifieras olika 
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retoriska strategier som de använder sig av för att hantera sin utsatthet och som kan 
ses som konsekvenser av att de lever i ett rasistiskt samhälle. 
 
Det harmoniska samhället 
Den bild som de äldre kvinnorna förmedlar av det rasistiska samhället framstår som 
relativt entydig. De yngre är däremot mer motsägelsefulla i hur de pratar om det 
harmoniska samhället. Samtidigt som de beskriver hur vita och svarta lever sida vid 
sida och umgås på lika villkor, ger de konkreta exempel på fördomar och 
diskriminering. De förnekar egna upplevelser av utsatthet, men tar samtidigt upp 
situationer där de själva drabbats av rasism. Därigenom kan de yngre deltagarna 
sägas använda sig av de båda repertoarerna det rasistiska samhället respektive det 
harmoniska samhället. Det sätt som tjejerna framställer det harmoniska samhället på 
kännetecknas mot denna bakgrund av undvikande och förnekande.  
 
          Undvikande och förnekande. I inledningen av intervjun när jag frågar om 
tjejerna har upplevt fördomar är de först tysta. Julia är den som bryter tystnaden.  
 

Julia 14 år 
Moderator: Har ni upplevt fördomar? 
(Paus) 
Julia: Inte jag, men jag har sett det hända på gatan.    

 
Med sitt svar förnekar Julia egna upplevelser av fördomar, men medger att hon har 
sett andra drabbas. Ingen av de andra i gruppen ifrågasätter detta eller kommer med 
egna exempel som respons på det hon säger. Snarare tycks de instämma i hennes 
svar. Samtidigt som de medger att det förekommer rasism i Brasilien, är de tydliga 
med att detta inte är något som de själva drabbas av. 
 
Senare under intervjun beskriver dock flera av tjejerna egna erfarenheter av 
fördomar och diskriminering. Bea för indignerat bemötandet i affärer på tal efter att 
Vilma gett ett mer generellt exempel på hur vita kan uttrycka sig om svarta.  
 

Bea 14 år och Vilma 14 år 
Bea: Inte en enda affär kan vi gå in i för de tror att vi ska stjäla.  
Vilma: Aha, bara för att man är negro. Min mamma har berättat att det har 
hänt ofta med henne. När hon går in i mataffären.  

 
Bea använder ordet ”vi” men definierar inte vilka hon inkluderar i detta ”vi”, som 
om det vore självklart vilka som avses. Vilma instämmer och bekräftar det som 
framstår som underförstått i Beas ord, det vill säga att bemötandet beror på deras ras 
eller hudfärg. Hon fortsätter med att tala om att detta är något som hennes mamma 
har pratat om, vilket tyder på att samtal om upplevelser av rasism förekommer i 
hennes hem. Trots det upplevs hon alltså ha svårt att se när hon själv drabbas.    
 
Julia som tidigare förnekat att hon själv har blivit utsatt för fördomar, är den som 
kommer med flest positiva inlägg under intervjun och på så sätt den som framför allt 
använder sig av den retoriska strategin att lyfta fram det positiva, vilket vi 
återkommer till längre fram. På så sätt förefaller Julia särskilt angelägen om att 
framställa Brasilien som ett harmoniskt samhälle. Dock ger även hon ett eget 
exempel på utsatthet när hon berättar om hur hon och hennes mamma blev bemötta i 
en klädaffär. Julia visar därigenom att hon trots sitt tidigare förnekande har egna 
upplevelser av fördomar och diskriminering.  
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Julia 14 år 
Jag gick in i shoppingcentret tillsammans med min mamma och vi gick till 
affären Renner och alla gick och kollade så där och jag och min mamma gick 
in och tog en kasse för att lägga varorna i och en säkerhetsvakt höll koll på 
oss så där och min mamma sa ’vad är det? Jag ska inte stjäla’ (skratt) 

   
Förutom att Julia och de andra tjejerna förnekar egna erfarenheter av fördomar och 
diskriminering, märks i deras berättelser en tro på att alla har lika möjligheter i det 
brasilianska samhället oberoende av ras/hudfärg och kön. De uppger också 
inledningsvis att det inte förekommer någon diskriminering i skolan. 
 

Julia 14 år m.fl. 
Moderator: I er skola finns det vita och negros, eller hur är det? 
Flera röster: Det finns det, både och. 
Moderator: Och hur fungerar det, finns det någon skillnad? 
Flera röster: Nej.  
Julia: Det är lika, alla äter lunch tillsammans, är tillsammans, pratar med 
varandra. Alla är kompisar. 
Moderator: Behandlar lärarna alla på samma sätt? 
Julia: Självklart. Det finns några [lärare] som är negras till och med, så då.  
  

Julia beskriver det som ”självklart” att alla behandlas lika i skolan och beskriver 
relationen mellan svarta och vita som att ”alla är kompisar”. Att några av lärarna är 
svarta används som bevis på jämlikheten i skolan. De övriga instämmer i att det inte 
är någon skillnad mellan svarta och vita elever. Men senare under intervjun kommer 
de själva in på hur det kan se ut i skolan.  
 

Vilma 14 år, Julia 14 år och Bea 14 år 
Vilma: Nej, men i klassrummet så, där finns en som är väldigt äcklig… 
//…// 
Vilma: … det är Fabiana, eller hur Larissa? Hon har bara blivit povão [vanligt 
folk] efter att hon upptäckt att det inte skulle fungera för henne annars. Alla 
andra från kullen, alla andra som är favelado [någon som bor i favelan]. Så 
hon blev snabbt vanligt folk. //…// Hon var så där a patricinha [valley girl]. 
Hon var väldigt äcklig mot andra människor. 
//…// 
Moderator: På vilket sätt var hon äcklig, kan du ge ett exempel? 
Vilma: Ah, hon tyckte inte om att vara nära andra människor. 
Julia: Hon beblandade sig inte med oss. 
Vilma: Hmm, hon umgicks bara med de där, sina likar, gruppen som var 
från prédio [bostadsrättshus]. 
Moderator: Hmm, och hon är från prédio? 
Vilma: Hmm. 
Bea: Maria var sådan, visst, Santos.  
Vilma: Det var hon, hon… hon lärde sig i vår klass. Märkte också att det inte 
skulle fungera för henne att hålla på så där.       
  

Vilma beskriver klasskompisen som ”väldigt äcklig” och förtydligar ordvalet med att 
det handlar om att ”hon tyckte inte om att vara nära andra människor”. Det 
kraftfulla uttrycket som Vilma väljer att använda tyder på att Fabianas beteende ses 
som något mycket negativt. Att inte vilja vara i någons närhet på grund av dennes 
ras/hudfärg och/eller på grund av var denne kommer ifrån fördöms således av 
Vilma och hennes klasskamrater.  
 
Även Julia deltar i detta meningsutbyte och förtydligar att klasskompisen 
”beblandade sig inte med oss”, trots att hon tidigare under intervjun var den som 
berättade att alla i klassen var kompisar och umgicks med varandra. Julia kan alltså 
sägas använda sig av två tolkande repertoarer som står i konflikt med varandra. 
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Medan hon tidigare talade utifrån föreställningen om det harmoniska samhället, 
använder hon sig här av repertoaren det rasistiska samhället. 
 
När samtalet kommer in på studier och möjligheter på arbetsmarknaden och jag 
frågar tjejerna om de tror att det finns begränsningar på grund av ras eller hudfärg, 
förnekar de detta. När de får frågor om sina egna framtidsplaner svarar de på ett sätt 
som tyder på att de har en tro på allas lika möjligheter att lyckas bli det de vill.  
 

Vilma 14 år, Julia 14 år, Bea 14 år, Renata 15 år och Larissa 14 år 
Vilma: Jag vill bli biolog.         
//…// 
Julia: Jag vill läsa marknadsföring. 
Bea: Jag vill bli advokat. 
Vilma: Ah, jag också, det är bara det att då måste vi studera mycket. Det är 
bara det, visst kan jag studera, men… 
Renata: Jag vill också bli advokat. 
Moderator: Du också? 
Larissa: … antingen vill jag bli polis eller läkare. 

 
Alla säger sig vilja satsa på yrken som kräver utbildning, och högstatusyrken som 
advokat och läkare nämns. Vid ett annat tillfälle under intervjun frågar jag dem om 
vad deras föräldrar arbetar med.  
 

Julia 14 år, Bea 14 år, Vilma 14 år, Renata 15 år och Larissa 14 år 
Julia: Min mamma är för närvarande arbetslös. 
Bea: Min mamma arbetar hemma hos en familj. 
Julia: Min pappa är brandman. 
Vilma: Min mamma arbetar hemma med att laga mat. 
Renata: Min mamma är receptionist. 
Larissa: Min mamma är i just det här ögonblicket hemma.    

 
Tjejerna växer alltså alla upp i hem där förebilder med utbildning och attraktiva 
arbeten saknas, men de visar ändå att de hyser förhoppningar om att en annan 
framtid är möjlig. De låter inte sina planer begränsas av sin hudfärg eller den 
bakgrund de har. I stället håller de fast vid bilden av det harmoniska samhället där ras 
och hudfärg inte har någon betydelse för framgång på arbetsmarknaden.  
 
I slutet av intervjun efter att tjejerna själva har givit exempel på sin utsatthet och 
egna erfarenheter av fördomar och diskriminering, återkommer jag till frågan om de 
drabbats själva. 
 

Julia 14 år, Larissa 14 år m.fl. 
Moderator: Så, tänker ni att det finns rasism i Brasilien? 
Flera röster: Ja, mycket. 
Moderator: Men ni har inte (paus) i början av intervjun sa ni att ni inte har 
utsatts för fördomar… 
Julia: Jag har inte utsatts för fördomar. 
Larissa: Inte jag heller.  
(Paus) 
Larissa: Men det finns. 
(Paus)         

 
Tjejerna fortsätter alltså att förneka egna erfarenheter av fördomar och 
diskriminering, trots att de enligt min mening vid flera tillfällen under intervjun har 
berättat om just detta. Att förneka egna erfarenheter av fördomar och diskriminering 
kan förstås som ett sätt att skydda sig själv och undvika negativa känslor som skam 
och sorg. Genom att ge upp bilden av det harmoniska samhället skulle de tvingas betala 
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ett högt pris. Utifrån resonemanget ovan, där ras och hudfärg framställs som 
avgörande för framgång på olika områden i samhället, skulle de då erkänna för sig 
själva och andra att de som negras är mindre värda, mindre attraktiva på 
arbetsmarknaden och mindre attraktiva som äktenskapspartners.   
 
En trolig förklaring till att sätten att prata om upplevelser och erfarenheter av 
fördomar och diskriminering skiljer sig åt mellan grupperna, ligger i 
åldersskillnaden. De äldre kvinnorna har inte bara hunnit samla på sig fler 
erfarenheter genom sin ålder, de har också betydligt mindre att förlora än de yngre 
på att ge upp bilden av det harmoniska samhället. De har redan mött och kämpat mot 
alla möjliga hinder som den strukturella rasismen sätter upp och ser kanske inte 
längre någon anledning att upprätthålla föreställningen om att Brasilien skulle vara 
ett land där människor av olika ras och hudfärg lever i harmoni och där alla har lika 
möjligheter oberoende av hur de ser ut.  
 
Det rasistiska samhället 
De äldre kvinnorna ger bilden av ett samhälle där människor redan som barn delas 
in i vi och dem, där negros misstänkliggörs som potentiella tjuvar och öppet möter 
rasistiska kränkningar i vardagen, där tillträde till utbildning och arbete begränsas 
av ras och hudfärg och där svarta bemöter andra svarta med fördomar. 
 
          Fördomar grundläggs i barndomen. Kvinnorna i den äldre gruppen är eniga om 
att det är i barndomen som fördomarna grundläggs, vilket presenteras som ett första 
tema i repertoaren om det rasistiska samhället. Det är när de vuxna börjar göra barnen 
uppmärksamma på att det finns skillnader mellan olika människor som fördomar 
uppstår. 
  

Luiza 77 år, Paula 50 år och Sonia 65 år 
Luiza: För barn är allt lika, vad det [barnet] än är //…// och när det börjar 
märka att det finns skillnad, ja då börjar det. 
Paula: Det är de vuxna som placerar… 
Sonia: … får in i huvudet på barnet… 
Luiza: … säger att det inte får vara med (paus) inte får vara med den där 
neguinha… 
Paula: … och då börjar åtskillnaden komma. 

 
Deras sätt att tala genom att fylla i varandras meningar och bekräfta vad de andra 
säger, visar på deras samstämmighet när det gäller detta tema. Luiza hävdar att ”för 
barn är allt lika” innan den här uppdelningen börjar, men när så väl har skett är det 
uppdelningen i vi och dem som blir det normala. Paula beskriver detta. 
 

Paula 50 år 
när man hör det från det att man är liten slutar det med att man förstår det 
som det normala 

 
Hon fortsätter med att berätta att hon har egna erfarenheter av att bli utsatt för 
diskriminering som liten. Redan när hon började första klass i skolan förstod hon att 
barn behandlas olika beroende på ras och hudfärg.  
 

Paula 50 år 
Jag kände det. Särskilt eftersom skolan där jag gick (paus) när jag gick i 
första klass var majoriteten ljus. Jag kände redan då att de [ljusa] satt längst 
fram och de som var färgade satt helst på den sista raden. Och lärarinnan lät 
oss nästan aldrig svara på något. Så jag kände det redan då. //…// När det 
var något firande, fick os negros, personer som var färgade, vänta till sist. 
Bara om man var MYCKET intelligent, om man ansträngde sig mycket så 
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kunde man få vara med på någonting sådant.   
 
Paula beskriver dels en fysisk uppdelning av barnen i klassrummet när hon säger att 
”de [ljusa] satt längst fram och de som var färgade satt helst på den sista raden”. Dels 
att de färgade barnen nonchalerades av lärarinnan på så sätt att de sällan fick svara 
på frågor och att de fick vänta till sist. 
 
Sonia konstaterar att just lärarna spelar en avgörande roll för att fördomar 
uppkommer i skolan, vilket också Paulas beskrivning ovan är ett exempel på. Rosa 
och flera av de övriga instämmer i detta. 
 

Rosa 59 år 
Dona Sonia tog upp ett ämne nu som är mycket intressant. Hon sa att 
fördomar kommer från lärarinnorna. Det är sant. //…// Jag kommer ihåg 
när jag placerade min lilla tjej på daghemmet. Då var det en av hennes 
kompisar som frågade, pojken var lourinho, han frågade henne, frågade 
fröken ’fröken, varför är Raquel pretinha och jag är lourinho?’ Då förklarade 
fröken på fel sätt ’därför att Raquel föddes på natten och du föddes på 
dagen’.    

 
När den ljushyade pojken frågar sin fröken varför han själv är ljus och hans 
klasskompis, som är Rosas barnbarn Raquel, är mörk, säger hon att det beror på att 
de föddes olika tider på dygnet, ”’därför att Raquel föddes på natten och du föddes 
på dagen’”. Rosa uttrycker att genom sin förklaring till skillnaden i hudfärg mellan 
de båda barnen bidrar lärarinnan till att skapa fördomar.  
 
          Ständiga kränkningar i vardagen. Ett annat framträdande tema är utsattheten i 
vardagen. En till synes mycket vanlig typ av kränkning som deltagarna berättar att 
de har upplevt och som flera ger egna exempel på, är att bli betraktad med misstanke 
och som potentiell tjuv i affärer. Sonia berättar att hon drabbas regelbundet av 
misstänkliggörande när hon går in i en affär. 
 

Sonia 66 år 
Personalen där på C&A som ser efter sakerna [överlappande tal] gör sig till 
där i ens närhet. Du kommer in i affären och det kommer alltid ett par tjejer 
som man har vid sin sida.        

 
Paula och Luiza har liknande erfarenheter. 
 

Paula 50 år och Luiza 77 år 
Paula: Du går in i shoppingcentret… 
Luiza: … och de tänker att man ska stjäla… 
Paula: … jag tycker inte om att gå till shoppingcentret, jag tycker inte om 
det. Du går in och de börjar… 
Luiza: … förfölja, förfölja, ibland ett par stycken. 

 
Paula betonar att hon upplever detta bemötande som mycket negativt genom att 
säga ”jag tycker inte om det. Du går in och de börjar”. Hon framställer det till och 
med som att hon inte tycker om att gå i affärer på grund av detta. 
 
Ibland går misstänkliggörandet så långt att det leder till uttalade anklagelser. Luiza 
ger exempel på en situation där hon blev oskyldigt anklagad för att ha stulit i en 
affär. 
 

Luiza 77 år 
Det var jag och Simone, en kvinna som jag jobbade hemma hos henne, hon 
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hade en bebis, Bruno. Och så tog pojken en napp, han hittade en napp där 
och satte den i munnen. Himmel, jag plockade till mig det jag skulle handla 
och när jag kom till kassan sa killen så här ’kolla, chefen har bett om att få 
prata med frun där, där inne’ och jag ’vad vill chefen mig där inne om jag 
ska betala sakerna?’ ’nej, låt sakerna vara kvar här och gå dit’. Jag gick dit, 
kom dit och ’frun ska lägga… frun ska betala nappen’, jag sa ’vilken napp?’ 
’som är i barnets mun’. ’Men det är sonen till kvinnan som jag jobbar för’. 
Och då sa han faktiskt så här ’frun ska vända på sin väska här, ta ut allt som 
är i väskan’. Och där fanns det… det fanns… många saker i den. //…// På 
grund av en napp kallade de på chefen, är det klokt? Och där var 
säkerhetsvakter, det var redan en massa där. Det vill säga, jag gick ut och 
alla ville veta hur tjuven såg ut. Och jag gick ut och min väska var redan 
vänd ut-och-in och jag ’har ni sett, här är allt’. Jag gick ut därifrån vansinnig, 
eller hur, för att ha blivit utsatt för en sådan förnedring. 

 
Luiza använder ett ordrikt och detaljerat språk med målande beskrivningar när hon 
berättar om sin upplevelse. Ett exempel på en målande beskrivning är när hon säger 
att ”där var säkerhetsvakter, det var redan en massa där. Det vill säga, jag gick ut och 
alla ville veta hur tjuven såg ut. Och jag gick ut och min väska var redan vänd ut-
och-in och jag ’har ni sett, här är allt’”. Med denna diskursiva praktik tycks hon syfta 
till att underbygga sin historia och förmedla för lyssnarna sin egen upprördhet och 
den fruktansvärda kränkning som händelsen innebar för henne. Hon framhåller 
också sin egen handlingskraft i denna situation och försvarar därmed sin egen 
position.  
 
          Begränsande strukturer. Ett sätt att tala om fördomar och diskriminering som 
kommer fram i den äldre gruppen är begränsningar när det gäller studier och arbete. 
Detta sammanfattas som ett tema av begränsande strukturer. Det är framför allt 
Luiza som för detta samtalsämne på tal, men de andra instämmer och nickar när hon 
berättar. Nedan beskriver hon den strukturella rasism som svarta i Brasilien möter i 
sin vardag. 
 

Luiza 77 år 
Mellan en vit analfabet och en negro som vet allt, även om han kommer dit 
och pratar en massa strunt och o negro som vet allt, som är utbildad, har han 
inte en chans, mellan de båda. 
 

Här använder sig Luiza av en extremfallsformulering när hon ställer ”en vit 
analfabet” mot ”en negro som vet allt”. På så sätt pekar hon på den helt avgörande 
betydelse som ras och hudfärg har när det kommer till att få ett arbete. Kompetens 
blir med hennes ord oviktigt. Det spelar ingen roll om du ”vet allt”, det enda som 
avgör vem som får arbetet är hur den sökande ser ut när det kommer till ras och 
hudfärg.  
 
Luiza berättar också om sina egna ansträngningar för att få arbete och hur hon trots 
alla ansträngningar inte hade någon framgång. 

 
Luiza 77 år 
Studerade, studerade, studerade, studerade här, studerade där, sökte arbete 
(paus) Göra provet och klarade det, gick dit men ’frun kommer tillbaka den 
dagen’, och så fortsatte det. ’Jag ringer hem till dig’ och samtalet kom aldrig 
och du gick dit och frågade. 

 
Genom att upprepa att hon ”studerade, studerade, studerade, studerade här, 
studerade där” förmedlar hon att hon gjorde allt hon kunde, men att det ändå inte 
var tillräckligt för att ”samtalet kom aldrig”. Trots att hon gjorde det som var möjligt 
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för att kompensera för ras och hudfärg, nämligen utbilda sig, visar hon på hur svårt 
det är för svarta i Brasilien att konkurrera på arbetsmarknaden. 
 
          Arvet från slaveriet och ett hyckleri som fortlever. Ytterligare ett tema gäller 
slaveriets långtgående konsekvenser och de vitas hycklande förhållningssätt 
gentemot svarta. Slaveriet förefaller fortfarande vara en närvarande företeelse i det 
brasilianska samhället. I båda grupperna berörs slaveriet. Exempelvis berättar Rosa 
och Julia om såpoperor som handlar om slaveriet och som de menar sänds för att 
visa var rasismen kommer ifrån. Rosa beskriver även ett konkret exempel på hur hon 
själv mött fördomar med tydliga referenser till slaveriet. Den brasilianska prinsessa 
som det hänvisas till i citatet är den person som brukar tillerkännas det formella 
avskaffandet av slaveriet i Brasilien år 1888. 
 

Rosa 59 år 
Jag arbetade för en portugis som hembiträde (paus). Jag och han, vi bråkade 
mycket //…// han höll sig där och provocerade mig. ’Dona Rosa, vad 
tycker frun?’ Vad tycker jag om vad?’ ’Vet du, dona Rosa, jag har mycket hat 
gentemot prinsessan Isabel’. Jag sa ’Varför? Vad har hon gjort mot herrn, 
herrn känner inte ens kvinnan’. ’Ah, därför att hon befriade slavarna, för att 
idag skulle jag egentligen haft en neguinho här för att ta av mina skor’. 
 

I en situation där Rosa står i ett ekonomiskt beroendeförhållande söker hennes 
arbetsgivare till synes medvetet provocera henne genom att uttrycka sig på ett sätt 
som kan förstås som att han försvarar slaveriet. Genom att säga ”jag och han, vi 
bråkade mycket” visar Rosa att hon inte tycks ha låtit denna typ av provokationer 
och rasistiska förolämpningar passera utan strid. Hon pekar dessutom på att hennes 
arbetsgivare inte var särskilt konsekvent när hon vid ett senare tillfälle förstod att 
han umgicks på ett vänskapligt sätt med mörkhyade personer. 

 
Rosa 59 år 
Och så kom det en dag, han drack mycket öl //…// De ringde hem till 
honom och hans fru sa ’Dona Rosa, João är där i baren full’. Vet ni vem som 
var där och drack med honom? En mörk kvinna. //…// Han betalade till 
och med hennes öl. 
 

Rosa framställer det här som att mannen som hon arbetade för uppvisar ett 
hycklande beteende då han å ena sidan önskar slaveriet tillbaka, men å andra sidan 
kan bjuda en mörkhyad kvinna på öl i en bar. Bea och Vilma tycks närma sig samma 
tema av hyckleri i följande citat där de pratar om en kvinnlig programledare. 
 

Bea 14 år och Vilma 14år 
Bea: Det är som Regina Casé [känd brasiliansk programledare], hon hatar 
preto, men adopterade också en liten svart pojke. 
Vilma: Nej, många säger att hon hatar preto, det är bara det att om hon hatar 
preto, hur kan hon då ha ett svart hembiträde, en svart son? Hennes dotter är 
inte heller vit.” 
 

Här uttrycker Bea att programledaren som är vit, hatar svarta, men att hon trots det 
adopterat en svart pojke, vilket för henne tycks innebära en motsättning. Vilma 
däremot använder det faktum att kvinnan adopterat en svart pojke samt att hon har 
ett svart hembiträde, som argument för att ifrågasätta hennes hat gentemot svarta. 
Att programledarens beteende skulle kunna vara ett uttryck för strukturell rasism 
där den vita, rika kvinnan kan välja att avstå från att utföra hushållsarbete och i 
stället satsa på en karriär, genom att anställa en svart kvinna som hembiträde, 
förefaller inte vara en tillgänglig tolkning för tjejerna. Ur ett vidare, historiskt 
perspektiv skulle en vit kvinna som adopterar en svart pojke kunna ses som en 
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reproduktion av det koloniala samhället och en återspegling av hur vita kvinnor 
under slaveriet tog till sig svarta barn och lät dem växa upp i den egna familjen.  
 
Paula, som också fångar det som skulle kunna ses som ett hyckleri bland vita 
brasilianare, tycks mer medveten om att vitas relation till svarta är villkorad.  

 
Paula 50 år 
Jag hör ljusa personer som säger ’jag står ut med att samleva med negro, men 
något mer än så, ’att min son skulle gifta sig med en färgad person, nej’. 
 

Här pekar Paula på att vitas samvaro med svarta går till en viss gräns. De ”står ut 
med att samleva med negro”. Detta kan tänkas betyda att de visserligen kan ha svarta 
anställda som hembiträden och barnflickor, precis som deras förfäder hade svarta 
slavar på 1700- och 1800-talen. Ordvalet ”står ut med” indikerar att vita brasilianare 
accepterar svarta, möjligen för att de är beroende av deras kroppsarbete, för att de är 
tvungna. Men längre än så är de enligt Paula inte beredda att gå. Att acceptera en 
negro som ingift i familjen uttrycker hon att de inte är villiga att göra. 
 
Här kan vi se hur tolkningsrepertoaren om det rasistiska samhället flätas samman med 
den om det harmoniska samhället i samma tema och hur de representeras av den äldre 
respektive den yngre gruppen. Medan Rosa och Paula med sina uttalanden visar på 
rasismen i samhället, använder Vilma samma tema för att försvara det harmoniska 
samhället. Att en vit kvinna väljer att ha en svart kvinna som hembiträde förefaller för 
henne vara ett bevis på att den vita kvinnan inte är rasist. Trots att Vilma är den i den 
yngre gruppen som i sitt tal i störst utsträckning lyfter rasismen i det brasilianska 
samhället, ger hon i citatet ovan ett tydligt exempel på hur bilden av det harmoniska 
samhället reproduceras. Rosa, som pratar om den vite man som var hennes 
arbetsgivare, beskriver också hon ett exempel på hur en vit person å ena sidan visar 
tecken på att vara rasist, men å andra sidan kan ha vänskapliga relationer med svarta 
personer. Tvärtemot Vilma framställer Rosa detta som ett hyckleri, där hon bekräftar 
att mannen är rasist, men trots det kan han, när det är gynnsamt för honom, agera på 
ett icke-rasistiskt sätt.   
 
          Svarta har också fördomar – mot svarta. I den äldre gruppen kommer 
kvinnorna in på en diskussion som handlar om en avsaknad av lojalitet mellan 
människor med samma ras och hudfärg, och att det inte bara är vita, utan även 
svarta som har fördomar mot svarta. Detta identifieras som det avslutande temat i 
repertoaren om det rasistiska samhället.  
 
Antonia erkänner att hon själv inte har så höga tankar om negros.  
 

Antonia 73 år 
Jag själv, det är inte fördomar, men ibland (paus) ser o negro själv ner på en 
annan. Jag var ung, jag började jobba med sömnad, jag jobbade med sömnad 
//…//. Så var det en nega, bra mycket mörkare än jag, så jag arbetade bara 
en dag. Nästa dag gick jag inte tillbaka igen. Och så träffade jag henne i 
mataffären och hon sa ’du kom inte tillbaka för att arbeta, trodde du att jag 
inte skulle betala dig?’. Jag sa ’nej’, ’men du kan gå dit och hämta dina 
pengar, jag ska betala dig’ och jag gick dit och hämtade mina pengar, men 
då hade jag redan börjat jobba för en annan person, en vit, jag började jobba 
för en vit för preto, de tycker inte om varandra. 

 
Antonia inleder med att förneka att hon själv har fördomar, men säger att ”ibland 
(paus) ser o negro själv ner på en annan”, och ger sedan ett exempel som knappast 
inte kan tolkas som något annat än att hon är just fördomsfull. Första dagen på det 
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nya jobbet insåg Antonia att hennes arbetsgivare var en svart kvinna som hon 
beskriver som ”bra mycket mörkare än jag”. Hon nämner ingen annan anledning än 
denna till att hon valde att inte gå tillbaka till jobbet nästa dag. På grund av kvinnans 
hudfärg dömde alltså Antonia ut henne som en pålitlig arbetsgivare och valde att 
börja arbeta för en vit person i stället. Genom att säga att ”preto, de tycker inte om 
varandra”, visar hon på frånvaron av lojalitet mellan svarta. Möjligen söker hon med 
dessa ord uttrycka att genom att närma sig vita, och visa lojalitet med vita i stället för 
svarta, kommer den som är svart närmare det vita idealet.    
 
Antonia är den ena av de två kvinnor i gruppen som definierar sig som parda. Hon är 
den enda som ger ett konkret, personligt exempel på hur hon själv har fördomar mot 
svarta, men de mörkare kvinnorna i gruppen förefaller inte uppröras av hennes 
berättelse. De protesterar eller ifrågasätter inte, utan håller i stället med henne när de 
fortsätter samtalet.  
 

Sonia 65 år, Antonia 73 år, Luiza 77 år och Paula 50 år 
Sonia: De sträcker inte ut handen… 
Antonia: Han hjälper inte till inte, ju bättre de får det desto bättre tror de att 
de är… 
Luiza: … när de har lite mer, tycker de snart… 
Paula: Det är komplicerat eller hur. 
Antonia: Jag själv blir rädd. Det kan till och med vara en läkare, jag blir 
avvaktande, är det preto då blir jag rädd.  

 
Sonia säger att ”de sträcker inte ut handen” som för att bekräfta att svarta inte visar 
lojalitet mot andra svarta. Antonia själv går så långt som att säga att hon blir rädd 
när hon har att göra med svarta. Inte heller detta uttalande föranleder några 
noterbara reaktioner hos de övriga. Detta tyder på att de är vana vid att möta åsikter 
av det här slaget. Kvinnorna tycks här inte bara söka förklara utan även försvara 
förekomsten av fördomar mot svarta genom att beskriva svarta brasilianare som 
illojala och egoistiska. Som vi tidigare kunnat se tycks det i diskursen om ras och 
hudfärg finnas ett sätt att tala som innebär att diverse positiva egenskaper kopplas 
till vithet, medan en rad negativa egenskaper på motsvarande sätt kopplas till 
svarthet. Detta tydliggörs även i excerpten ovan. 
 
Även i den yngre gruppen ges exempel på svartas fördomar mot andra svarta. När 
gruppen ombeds att ge exempel på erfarenheter av fördomar och/eller 
diskriminering inleder Julia och väljer ett exempel som visar på att det inte bara finns 
fördomar mellan vita och svarta, utan också att svarta har fördomar mot andra 
svarta. 
 

Julia 14 år 
när du pratar med någon, typ, bråkar, en negro som bråkar med (paus) jag 
vet inte, en annan negro, då trots att de båda har samma hudfärg, så säger 
den ena sådant som seu negro, seu preto (skratt) 

 
Med tanke på att Julia under intervjun upplevs värna om bilden av det harmoniska 
samhället, kan hennes exempel ses som ytterligare ett försvar för denna bild på så sätt 
att hon som svart inte lägger hela skulden på de vita, utan lyfter fram att rasismen 
inte är en fråga uteslutande mellan svarta och vita, utan även svarta har fördomar 
mot svarta. 
 
Strategier för att hantera utsatthet 
Trots att det under intervjuerna inte frågades explicit efter hur deltagarna hanterade 
sin utsatthet och situationer där de upplevde sig ha blivit kränkta, var detta något 
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som de själva vävde in i berättelserna om egna och andras erfarenheter av fördomar 
och diskriminering. Detta kan ses som retoriska strategier som uppstår som en 
konsekvens av behovet att hantera negativa upplevelser och märktes särskilt i 
tolkningsrepertoaren om det rasistiska samhället.  
 
Luiza antyder i citatet nedan att det är mycket upp till den enskilda individen och 
vilken inställning man har till sina erfarenheter, när det gäller hur man klarar att 
hantera dem.  
 

Luiza 77 år 
Jag har varit med om det ena värre än det andra. Man måste lyfta upp 
huvudet och komma tillbaka, om man böjer ner huvudet så får man inte upp 
det igen.   

 
Det är något som förefaller kännetecknande för de olika strategier som framkommer 
under intervjuerna. De handlar på olika sätt om hur individen hanterar det som är 
jobbigt. Visst kan det finnas andra typer av strategier som skulle komma fram i ett 
annat sammanhang och kanske visa på att också gruppinitiativ förekommer. En 
reflektion är ändå att detta skulle kunna vara en konsekvens av den historiska 
kontexten och bilden av Brasilien som ett rasharmoniskt land med en historia av att 
förneka att rasism finns. Allting blir en tolkningsfråga där diskriminering kan 
förklaras som att det beror på klasskillnader snarare än ras och hudfärg, och där 
individen lämnas med föreställningen att det är upp till en själv. Det handlar inte om 
hur du har det utan om hur du tar det. 
 
De strategier som tydligast kommer fram under intervjuerna är att bemöta det 
jobbiga med ilska och humor och stå upp för sig själv, att kämpa och kompensera 
samt att fokusera på det som är positivt.  
 
          Ilska och humor i stället för offerroll. Flera av deltagarna ger i sina berättelser 
uttryck för hur de på olika sätt står upp för sig själva, uttrycker sin ilska, söker och i 
någon mån kanske också får upprättelse. Deltagarna har också nära till skratt när de 
berättar och de pratar ofta om sina upplevelser på ett humoristiskt sätt, vilket lockar 
till skratt hos de övriga.  
 
Rosa berättar hur hon hanterade situationen när hennes barnbarn av sin fröken fått 
höra att hennes hudfärg berodde på att hon var född på natten.  
 

Rosa 59 år 
Så då gick jag till skolan, jag gick till mitt barnbarns skola och bad att få 
prata med henne [fröken]. Varför? Först därför att mitt barnbarn inte föddes 
på natten, hon föddes på eftermiddagen, och det är inte på det sättet man 
uttrycker sig, för där uppstår redan, skapas redan en fördom. //…// 
Vanessa tog med födelsebeviset och visade för barnen (paus) och sa att 
’Raquel föddes inte på natten, Raquel föddes på dagen’.    

 
Rosa framhåller vikten av att göra läraren uppmärksam på att det hon sagt inte 
stämmer. Läraren gör sig inte bara skyldig till en lögn, Rosa framställer det dessutom 
som att felaktiga förklaringar som denna är något som leder till att fördomar 
uppstår. En annan familjemedlem tar till och med med barnets födelsebevis till 
skolan för att låta de andra barnen se att svaret de fått inte stämmer. I excerptet ovan 
visar Rosa att hon blir upprörd över det som hänt och att hon agerar genom att 
konfrontera läraren.  
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Luiza delar med sig av en upplevelse där hon blev förolämpad och utskälld. I stället 
för att vika undan reagerade hon med att skälla tillbaka.    
 

Luiza, 77 år 
En dag när jag gick över en gata kom en gamling som knappt kunde gå med 
en ung kvinna som stödde hans arm. Han tar upp och låter sin plånbok falla, 
hans plånbok faller. Jag tog upp plånboken och så tittade jag på den och såg 
att det var hans. Full av pengar för den var tjock och ett hörn [av en sedel] 
stack ut. Så jag sprang efter för att lämna tillbaka den. Min dotter [uttryck 
för att något är överdrivet/ovanligt], karln, gamlingen dog nästan, tog upp 
käppen för att slå mig och kallade mig för tjuv ’din tjuv, du tog min plånbok 
din tjuvaktiga negra, dotter till slavar’ (höga skratt i bakgrunden), och jag 
tänkte, jag ville berätta och han pratade. Sedan slutade han och jag sa ’ÄR 
DU FÄRDIG NU SKAMLÖSA HERRN, gå till kyrkan för att be om förlåtelse 
från Gud för att…’ (avbruten av skratt från de övriga) 

   
Luiza använder ett målande och detaljerat språk när hon berättar. Exempelvis säger 
hon att plånboken var ”full av pengar för den var tjock och ett hörn [av en sedel] 
stack ut”. När hon ska berätta om mannens reaktion när hon sprang för att 
överlämna plånboken inleder hon med att säga ”min dotter” för att markera att det 
som sedan hände är något extremt. Hennes beskrivning av vad mannen kallade 
henne, ”tjuvaktiga negra, dotter till slavar” framkallar höga skratt hos de andra 
kvinnorna. När Luiza sedan återger vad hon själv sade till honom gör hon det med 
hög, upprörd röst. Hennes ord väcker nya skratt hos de andra. 
 
Luiza ger här exempel på en situation som sannolikt upplevdes som djupt 
kränkande för henne. Det hon förmedlar med sin berättelse är ilska och upprördhet. 
Hon beskriver hur hon stod upp för sig själv och sa ifrån, i stället för att vika undan 
och tyst ta emot förolämpningarna. På så sätt visar hon på styrka och handlingskraft. 
De övriga skrattar högt och hjärtligt som om hennes historia var ett roligt skämt. 
Kanske kan skrattet ses som ett undvikande för att slippa hantera det jobbiga. 
Kanske är det ett exempel på det jag ovan beskrev som att det inte handlar om hur 
du har det utan hur du tar det. Det är upp till var och en att göra sin egen tolkning av 
en situation och hantera konsekvenserna av den tolkning som görs. Att möta Luizas 
djupt sorgliga berättelse med ilska och skratt kan då framstå som mer 
ändamålsenligt än att möta den med sorg. 
 
Andra exempel på när kvinnorna står upp för sig själva och säger ifrån är i deras 
berättelser om hur de bemöter förföljande personal i affärer och shoppingcenter.  
 

Rosa 59 år 
Och chefen kom ’något problem?’, jag sa ’nej, killen följer efter mig, jag 
tycker inte om att bli förföljd. Jag är alltid här, jag köper bara toalettpapper 
hos er’. Och då bad han mig ’ah, dona Rosa, frun får ursäkta mig, frun får 
förlåta mig det är för att affären har blivit rånad och det är mycket problem’. 
Rån finns det överallt. 

 
Rosa klargör att hon, som trogen kund, inte uppskattar att bli förföljd. Hon visar 
också att hon inte accepterar chefens förklaring när hon säger att ”rån finns överallt”. 
I den yngre gruppen väcker Julias exempel, med hur hennes mamma förklarade för 
butikspersonalen att hon inte tänkte stjäla, skratt hos de andra.  
 

Julia 14 år 
Jag gick in i shoppingcentret tillsammans med min mamma och vi gick till 
affären Renner och alla gick och kollade så där och jag och min mamma gick 
in och tog en kasse för att lägga varorna i och en säkerhetsvakt höll koll på 
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oss så där och min mamma sa ’vad är det? Jag ska inte stjäla’, (flera skrattar) 
’ni kan vara lugna jag ska inte göra det’ (flera skrattar). 

 
Trots att deras berättelser många gånger är väldigt sorgliga, är det således ilska och 
glädje som upplevs dominera samtalen i båda grupperna. Det framkommer inte 
heller att någon skulle se sig själv som offer. Framför allt i den äldre gruppen 
framställer de sig tvärtom som starka, handlingskraftiga kvinnor, som trots alla 
motgångar de möter, håller huvudet högt och fortsätter att kämpa.   
 
          Att kompensera för sin ras och hudfärg för att lyckas. Framför allt i den äldre 
gruppen framkommer att det finns sätt som man kan kompensera för sin ras och 
hudfärg på för att lyckas. Särskilt utbildning förefaller vara en viktig 
kompensationsstrategi, men utseende och pengar nämns också som tillgångar som 
kan kompensera för ras och hudfärg.   
 
Luiza har själv erfarenheter av att kämpa för att som svart kvinna lyckas på 
arbetsmarknaden. Hon berättar också hur hennes barn har fått lära sig att anstränga 
sig och kämpa för att nå sina mål.  
 

Luiza 77 år 
Hon kämpade för att kunna (paus) arbetade i gryningen med att dela ut 
tidningar för att kunna betala för universitetet. Så många gånger som hon 
fick en revolver i ansiktet för att de trodde att hon var en pojkspoling. Hon 
gick för att dela ut tidningen med sådana där kläder, eller hur, med keps och 
klippte håret riktigt kort för att inte besväras av det. Och så tog hon på 
kepsen, alla trodde att det var en pojkspoling. 

 
När Luiza beskriver att hennes dotter många gånger ”fick en revolver i ansiktet” när 
hon delade ut tidningar på morgonen för att kunna finansiera sina studier, använder 
hon en extremfallsformulering för att betona hur mycket dottern kämpade för att 
kunna studera och i förlängningen nå framgång på arbetsmarknaden. Hon antyder 
härigenom att dottern till och med var beredd att riskera sitt liv för att uppnå sina 
mål. 
 
Luiza påstår vidare att enda möjligheten för en negro att nå framgång är att kämpa 
sig upp från botten. Hennes egen son är ett exempel på att det går att lyckas.  
 

Luiza 77 år 
Bara om man börjar, för min son han började när han var tretton år och är 
där än i dag fyrtio år gammal //…// städade rummet, kontoret, gick med 
saker till banken, gick än hit än dit, köpte mat åt (paus) Nu har han klättrat, 
eller hur. Skapat sitt eget utrymme. Efteråt läste han på universitetet och nu 
är han där i sitt eget rum. Han har sitt eget rum nu. 
 

Sonen började på företaget redan som trettonåring och har sedan arbetat sig uppåt 
och studerat för att till slut få ett eget rum. Att han numera har ett eget rum på sin 
arbetsplats beskrivs som en markör för att han har nått framgång på jobbet. Också 
Paula som upplevde diskriminering i skolan, betonar att enda sättet att kunna 
påverka sin situation som svart var att anstränga sig.  
 

Paula 50 år 
När det var något firande, fick os negros, personer som var färgade, vänta till 
sist. Bara om man var MYCKET intelligent, om man ansträngde sig mycket 
så kunde man få vara med på någonting sådant.   
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Det räckte inte att vara intelligent utan krävdes, som hon uttrycker det, att ”man var 
MYCKET intelligent”, vilket hon understryker genom att både betona ordet och höja 
rösten.  
 
Även när det gäller strategin att kompensera för ras och hudfärg tydliggörs att det är 
upp till den enskilda individen att förändra sin situation. Från excerpten ovan 
framgår det också att det tycks krävas omfattande ansträngningar för att lyckas med 
en kompensation. 
 
          Att framhålla det positiva. Särskilt de yngre förefaller måna om att förmedla 
en positiv sida av de frågor rörande ras som kommer upp under intervjun, genom att 
ta upp positiva undantag och visa på en positiv utveckling. Att fokusera på det 
positiva kan ses som ytterligare en strategi för att hantera negativa upplevelser och 
utsatthet. 
 
I den yngre gruppen återfinns ett exempel på detta i språkbruket på så sätt att 
ungdomarna i den krets som dessa tjejer rör sig i förefaller ha tagit över ett negativt 
laddat begrepp och gjort det till sitt eget samt omdefinierat innebörden till något 
positivt i stället.  
 

Vilma 14 år, Bea 14 år och Julia 14 år 
Moderator: Vad är povão [vanligt folk]? 
Vilma: Det är så här… hur ska jag förklara… 
Bea: Det är en favelado [någon som bor i favelan]. 
Julia: Det är det.  
(Flera röster som instämmer) 
//…// 
Julia: [ohörbart] med dig, med vilken person som helst, det finns ingen 
rasism. Det är det som är povão, povão betyder att [blir avbruten] povão är typ 
en person som inte känner dig men som kommer fram till dig och pratar, är 
sympatisk, det är att vara povão.  
Moderator: Så det är någonting bra? 
Flera röster som svarar jakande.    

 
Favelado är en negativt laddad benämning på någon som bor i en favela, det vill säga 
i ett slumområde. I Brasilien har favelorna rykte om sig att vara farliga och de 
förknippas med fattigdom, droger, våld, kriminalitet och sociala problem. Ordet 
favelado används alltså nedsättande av dem som bor i bättre områden för att beskriva 
människor som bor i favelan. Povão är i sig ett mer neutralt ord som kan översättas 
som vanligt folk och som används för att beskriva människor som lever under 
knappa ekonomiska förhållanden och som i regel bor i favelor. När tjejerna här ska 
förklara betydelsen av povão använder de det som synonymt med favelado och uppger 
att det kan förstås som någon som kan umgås ”med vilken person som helst, det 
finns ingen rasism”, det är en person som ”är sympatisk”. Således ger de också ordet 
favelado en positiv innebörd. 
 
Ett exempel på ett positivt undantag i skolan som lyfts fram är när tjejerna kommer 
in på en vit pojke i klassen som inte är rasist. De beskriver honom som ett undantag, 
som någon som är speciell.  
 

Julia 14 år och Vilma 14 år 
Julia: Vi har en kompis, han är vit och bor i prédio [bostadsrättshus], han är 
vanligt folk, Henrique. 
Vilma: Han är vanligt folk som bara Gud… men han kommer också… han 
har bott här på kullen. 
//…// 
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Vilma: Nu är han faktiskt vanligt folk på riktigt för han har inte (paus) Han 
är vit, det är bara så att han inte har den här fördomen, ’du pratar med 
negro’ strunt i det. 

 
När Julia säger att ”han är vanligt folk”, framställer hon det som att han är ett 
exempel på att det faktiskt finns vita som inte är rasister, att han är kompis med Julia 
och de andra tjejerna som är svarta och bor i favelan, trots att han är vit och bor nere 
vid stranden i bostadsrättshusen. Dock berättar Vilma att han tidigare bott på kullen, 
det vill säga i favelan, och antyder därmed en tänkbar förklaring till att han inte är 
rasist utan bekväm med att umgås med färgade klasskompisar från favelan.  
 
I den äldre gruppen nämner Luiza ett positivt undantag från skolvärlden som 
handlar om hennes dotter. 
 

Luiza 77 år 
När Ana gick på Santa Ursula var hon den enda negra i klassen, Ana på 
Santa Ursula, på en betalhögskola, eller hur, hela den där grejen. Men det 
fanns inte så där, det var tvärtom, flickorna som gick där tyckte så mycket 
om henne. Det fanns inte fördomar, hur otroligt det än verkar på Santa 
Ursula, bara de där rika flickorna.   

 
Här beskriver Luiza att ”hur otroligt det än verkar” så ”fanns inte fördomar” på den 
högskola där dottern studerade som den enda svarta studenten i klassen. Att dottern 
var den enda svarta studenten lyfts inte i termer av diskriminering, utan återigen 
ligger fokus mer på individplan än på gruppnivå och strukturer.  
 
Precis som Luiza i tidigare excerpt beskrivit sonen som ett undantagsfall då han 
lyckats arbeta sig till en position på sin arbetsplats, pratar hon här om dottern som 
ett undantag. Det förefaller vara så att hon på detta sätt försvarar sin och sin familjs 
position genom att framställa dem som lyckade, som undantag som nått framgång 
trots alla hinder som svarta möter i samhället. Att som svart lyckas med utbildning 
och jobb skulle kunna förstås som ett sätt att komma lite närmare det vita idealet.  
      
Rosa och Julia pekar på positiva förändringar när det gäller hur svarta brasilianare 
framställs i populärkulturen och då specifikt i såpoperorna.  
 

Rosa 59 år 
Förr, inte idag, idag på tv finns det skådespelare som är negro men förr dög 
negro på tv bara till att spela tjuv, hembiträde, slav. //…// Bara till det. Inte 
idag, idag duger de till att spela läkare. Idag kan du se, Lazaro Ramos är en 
underbar skådespelare, han är negro. 

 
Rosa understryker att det inte längre är så att svarta skådespelare bara får spela 
stereotypa roller som ”tjuv, hembiträde, slav” utan numera ”duger de till att spela 
läkare”. När hon nämner ett exempel på en svart framgångsrik skådespelare får hon 
det att låta som att det är förvånande, något speciellt, ett undantag.  
 

Vilma 14 år, Larissa 14 år och Julia 14 år 
Moderator: Och hur är det, på tal om såpoperor, vilken hudfärg har 
skådespelarna? 
Vilma: Det finns en… 
Larissa: Majoriteten är vit. 
Julia: Nej, men nu ger de utrymme till pessoas negras [svarta personer]. 
Vilma: Nu, för tidigare fanns det inte. 
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Här framhåller också Julia att situationen för svarta skådespelare har förändrats till 
det bättre. Medan Larissa konstaterar att ”majoriteten är vit”, invänder Julia att 
svarta har fått större utrymme i såpoperorna.  
 
Rosa gör vidare en jämförelse med hur relationen mellan svarta och vita ser ut i USA. 
 

Rosa 59 år 
Det finns saker som håller på att bli bra mycket bättre. Jag hoppas att vi en 
dag når dit. Jag tror att här i Brasilien går det åt rätt håll, för att där i USA, 
förr, kunde man se att det fanns en gata för vita och en gata för negros. 

 
Hon framställer det som att i jämförelse med USA är situationen för svarta bättre i 
Brasilien och hänvisar då till segregationen, när hon säger att det i USA tidigare 
”fanns en gata för vita och en gata för negros”. I hennes tal lever tanken om ett 
blandat och rasharmoniskt samhälle kvar och hon presenterar den som något som 
skiljer sig från hur det ser ut i ett annat land med historia av slaveri.  
 

Traditionella könsroller som självklara 
Både i den äldre och den yngre gruppen tycks deltagarna ha betydligt svårare att på 
ett naturligt sätt associera till exempel på upplevelser av fördomar och 
diskriminering på grund av kön till skillnad från när det handlar om ras. Medan 
båda grupperna med lätthet diskuterar rasfrågan, kommer de inte av sig själva in på 
genusfrågan. Det förefaller finnas en medvetenhet om att det förekommer rasism i 
det brasilianska samhället, men däremot inte i alls samma utsträckning om en 
förekomst av ojämställdhet.  
 
Med tanke på den tidigare forskning om genus i Brasilien som presenterades i 
inledningen av den här uppsatsen samt de resultat som trots allt framkommer i 
intervjuerna, kan man dock inte sluta sig till att det brasilianska samhället är 
jämställt. Snarare tycks kvinnornas tal när det kommer till förhållandet mellan 
kvinnor och män i samhället och i de egna familjerna kunna förstås som en 
dominerande diskurs om traditionella könsroller som självklara. Tal som står i 
motsättning till denna diskurs förekommer i mycket begränsad utsträckning under 
intervjuerna och några alternativa diskurser kan därmed inte identifieras i det 
aktuella materialet. Att det inte framkommer några konfliktpunkter här stärker 
slutsatsen att diskursen om traditionella könsroller som självklara, är den rådande 
för dessa kvinnor.   
 
Acceptans av eller omedvetenhet om ojämställdheten i samhället 
Som ett tema i diskursen om traditionella könsroller framträder förhållningssättet till 
ojämställdheten i samhället, som antingen kan förstås som acceptans eller 
omedvetenhet. På direkt fråga, mer än halvvägs in i intervjun, kan Luiza i den äldre 
gruppen nämna ett exempel på hur kvinnor diskrimineras i samhället, men det blir 
inte personligt på samma sätt som tidigare exempel under intervjun har blivit. Rosa 
ställer sig till och med frågande till om exemplet kan ses som fördomar. 
 

Luiza 77 år och Rosa 59 år 
Moderator: Finns det också diskriminering mellan män och kvinnor? 
Luiza: Ja, det finns det, männen tjänar mer. De har samma typ av arbete, 
men männen tjänar mer än kvinnorna. Det är alltid så.  
Rosa: Och vad tycker du att det är? Är det fördomar? 
Luiza: Det är fördomar. 
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Luizas exempel är generellt och fåordigt när hon säger att ”de har samma typ av 
arbete, men männen tjänar mer än kvinnorna”. Medan hon är den av samtliga 
deltagare som ger de mest målande beskrivningarna av hur rasismen kan ta sig 
uttryck, och i dessa beskrivningar relaterar till sig själv och sina egna 
familjemedlemmar, blir hon här kortfattad och opersonlig när frågan i stället handlar 
om ojämställdhet. Hon förefaller trots detta medveten om att det förekommer 
strukturell diskriminering mellan kvinnor och män genom det exempel hon ger, och 
det sätt som hon svarar Rosa på när denna ifrågasätter exemplet. 
 
Jag försöker hålla fokus kvar kring jämställdhetsfrågan och frågar återigen om det 
finns fördomar mellan kvinnor och män. Kvinnorna nickar och hummar 
instämmande. Antonia är den som tar till orda. 
 

Antonia 73 år 
Kvinnan är inte gjord för att arbeta, kvinnan är gjord för att ta hand om 
hemmet. 

 
Det är inte självklart hur hennes uttalande bör tolkas. Presenterar hon det som en 
självklarhet att kvinnor och män har olika uppgifter i samhället? Eller är hon ironisk 
och avser förmedla den rådande normen i samhället när det kommer till kvinnans 
roll? Antonia fortsätter med att berätta om sin egen historia och på så sätt visar hon 
att hon själv valt att bryta mot denna norm genom att gå emot sin makes vilja. 
Hennes uttalande är mot denna bakgrund rimligt att tolka som ett uttryck för den 
rådande normen.   
 

Antonia 73 år 
Min [man] ville inte att jag skulle arbeta utanför hemmet men jag ville 
arbeta, ville tjäna mitt eget, eller hur, oberoende ville jag tjäna mitt eget, göra 
vad jag ville. Det var bara det att många gånger var jag tvungen att smita ut 
för att arbeta. Medan han var på sitt arbete smet jag ut för att arbeta. 

 
Antonia blir här mer personlig när hon berättar att hennes man motsatte sig att hon 
arbetade utanför hemmet. Hon betonar att det var viktigt för henne att ha en egen 
inkomst eftersom det var kopplat till hennes möjlighet till ett visst oberoende, och att 
hon löste situationen genom att arbeta utan makens vetskap. Dels visar Antonia här 
att hon som kvinna är beroende av maken för sin försörjning och därigenom 
begränsad i vad hon kan och får göra. Dels tycks hon förmedla att det är upp till den 
enskilda kvinnan att finna sina egna vägar för att kringgå mannens dominans när 
hon berättar att ”medan han var på sitt arbete smet jag ut för att arbeta”. På så sätt 
kunde hon åstadkomma det hon ville utan att ifrågasätta eller äventyra makens 
ställning som familjens överhuvud.  
 
Antonias exempel leder inte till någon diskussion i gruppen i denna fråga. Vare sig 
Antonia eller någon av de övriga lyfter det, som med mina västerländska ögon 
framstår som ett tydligt exempel på ojämställdhet, att det är upp till mannen att 
bestämma om kvinnan får arbeta eller inte. Detta förefaller därmed vara en 
självklarhet för kvinnorna i gruppen och visar på den dominerande diskursen om 
traditionella könsroller som självklara.  
 
Inte heller får Antonias exempel de övriga i gruppen att komma med egna exempel. 
Sonia säger tvärtom att hon själv aldrig upplevt begränsningar på grund av sitt kön 
och hänvisar till att hon hade en bra make. På så sätt framstår det som avgörande för 
en kvinnas ställning om hon har turen att få en bra make eller inte, vilket kan förstås 
som ett sätt att uttrycka kvinnans underordning som självklar. 
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I den yngre gruppen har tjejerna ännu svårare att ge exempel på fördomar och 
diskriminering på grund av kön. De gör ett försök. 
 

Renata 15 år och Larissa 14 år 
Moderator: Till exempel så här, finns det saker du får göra som din bror inte 
får göra? Typ, att pojkar och flickar behandlas olika? 
Renata: Det finns det, det finns flickor som inte får leka typ… låt mig se… 
Låt mig förklara bättre… 
Larissa: Det finns flickor som inte får, typ, se på [namn på tv-program] och 
så finns det flickor som får.  
Renata: Och det finns pojkar som inte får leka med dockor… 
Larissa: … så är det, just så… 
Renata: Säger att han är bög… 
Larissa: … att hon är flata… 
(skratt) 
Larissa: Det finns fler saker, finns det inte? Typ så här, pojkar som höll på 
[ohörbart] 
Renata: … kläder också, eller hur. 
Moderator: Kläder, hur då? 
Renata: Du får inte ha pojkkläder. 
Moderator: Hmm. 
Renata: Du måste klä dig i flickkläder. 

 
Tjejerna blir konkreta i sina svar och tänker på vad pojkar och flickor får leka med 
och hur de får klä sig. Det förefaller inte komma naturligt utan de får anstränga sig 
för att komma fram till ett svar. Trots ansträngningen och trots att Renata och Larissa 
hjälps åt förefaller de ha svårt att formulera sig i denna fråga. De kommer inte heller 
med några personliga exempel. När jag försöker få dem att tänka på hur det ser ut i 
de egna familjerna, görs den första associationen till hur man behandlar varandra 
utifrån ras. 
 

Julia 14 år, Bea 14 år och Vilma 14 år 
Moderator: Tänker ni att de [föräldrarna] också har en jämlik relation?  
Julia: Min pappa är inte vit… 
Bea: Min styvpappa… 
Moderator: Men alltså, i fråga om man och kvinna? 
Julia: Vad? 
Moderator: Har de samma… är det jämställt? Gör de samma saker till 
exempel? Får de göra samma saker?  
Julia: Mina föräldrar gör samma saker, han kan bara inte laga mat. 
Bea: Ah, min kan men ibland… hans mat är… 
Vilma: Min kan, det är bara det att (skratt) på mors dag… //…// Bara att 
på mors dag så var det… jag saknade min mammas mat… för maten var 
hemsk.  
Bea: Han bakade en kaka, men glömde att ha i socker i den (skratt) 
Julia: En dag bakade min pappa en kaka, Jesus, kakan blev helt underbar!  

 
Möjligen uttrycker jag mig på ett sätt som gör att det blir svårt för dem att naturligt 
relatera till jämställdhet eller så är de helt enkelt inte särskilt vana vid att reflektera 
kring och diskutera frågor som rör detta ämne. Precis som i det tidigare excerptet blir 
de återigen konkreta och kopplar i sina svar till hushållssysslor och då framför allt 
till matlagning. Alla tre tycks vilja hävda att deras föräldrar lever i jämställda 
förhållanden och stödjer detta på att båda föräldrarna gör hushållssysslor. Vilma och 
Bea hävdar att deras styvfäder kan laga mat, men de säger ingenting om i vilken 
utsträckning det sker. Samtidigt ger de båda exempel på misslyckanden såtillvida att 
Vilma berättar att maten som styvpappan lagade på mors dag var hemsk och Bea 
skrattar och säger att hennes styvpappa glömde ha i socker när han bakade en kaka. 
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Att männen lagar mat framstår därmed som något som sker endast i undantagsfall 
och där deras misslyckanden också väcker munterhet. Männens matlagning framstår 
på så sätt som apart och löjlig.  
 
Julia säger till skillnad från Vilma och Bea att hennes pappa inte kan laga mat, men 
det exempel hon ger är på när han gjort något i köket och lyckats. Även när det gäller 
frågor kopplade till kön och jämställdhet förmedlar Julia en positiv bild.  
 
Också när det kommer till strukturell diskriminering på grund av kön ger Julia en 
positiv beskrivning och förnekar att kvinnor och män skulle ha olika möjligheter på 
arbetsmarknaden.   
 

Julia 14 år 
Nej, för nu idag i Brasilien finns det inte längre det här att kvinnor inte kan. 
Innan var det så, men nu finns det kvinnliga brandmän. Kvinnor fick inte bli 
poliser, nu kan de bli poliser. Men nu kan de, nu finns det inte längre något 
som kvinnor inte får göra. Nu finns det lagar. Kvinnor fick inte heller bli 
politiker, nu finns det kvinnor som är i politiken. Tidigare fick de inte, men 
nu får de. 
  

Hon framhåller att situationen för kvinnor har förändrats och att de inte längre 
begränsas av lagar, utan kan satsa på de yrken de själva vill och även bli politiker. På 
min fråga om de faktiskt också lyckas ta sig in i politiken fortsätter Julia: 
 

Det gör de, de kommer in och är där. Ser du, det utvecklas. Vi har redan en 
kvinnlig president, Dilma. Innan hade det inte gått, bara män fick, hon var 
den första. 

 
Genom att hänvisa till Brasiliens kvinnliga president använder Julia ett extremfall i 
sin argumentation för att kvinnor numera har samma möjligheter som män inom 
politiken. Samtidigt förefaller det viktigt för henne att försöka övertyga mig om att 
det råder jämställdhet i landet när hon säger ”ser du, det utvecklas”. Möjligen 
upplever hon sig ifrågasatt av mina frågor och söker upprätthålla och försvara sin 
positiva bild av hemlandet.      
 
Kvinnans roll som maka och mor 
Det andra temat i diskursen om traditionella könsroller gäller framställningen av 
kvinnan som maka och mor. När deltagarna beskriver sina familjer gör flera av dem 
det utan att nämna män som makar och fäder. Samtliga kvinnor i den äldre gruppen 
har barn, men endast Paula inkluderar en man när hon beskriver sin familj. Antonia 
berättar om sina aktuella familjeförhållanden utan att nämna någon make eller sina 
barns far.  
 

Antonia 73 år 
Moderator: Och familj? Har du barn? Make? 
Antonia: Jag har barn. Jag har fått fem, nu har jag fyra. En dotter bor hos 
mig, syster-/brorsdottern som jag tog hand om. Man kan säga att jag har 
haft sju barn, för jag har tagit hand om två, eller hur, tog hand om dem 
sedan de var små, från sex år, fem egna och två till som fosterbarn. Nu bor 
jag med en som jag har tagit hand om, Elaine, och min äldsta dotter. 

 
Antonia talar i detta excerpt hela tiden i jag-form och hänvisar till sig själv som den 
som inte bara födde och uppfostrade fem egna barn, utan också tog till sig två 
fosterbarn och ansvarade för dessa. Medan hon i tidigare excerpt beskrivit hur 
maken bestämde om hon skulle få arbeta eller inte, utelämnas han helt här och 
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beslutet att ta hand om fosterbarn framstår som hennes eget och så även ansvaret för 
dem.   
 
Även Luiza och Rosa beskriver sina familjer utan att nämna män eller fäder. 
 

Luiza 77 år 
Jag har haft fem barn, nu har jag fyra. En är försvunnen. Jag har (paus) jag 
bor med två barnbarn. 
 
Rosa 59 år 
Rosa: Min familj är för närvarande jag och två barnbarn. 
//…// 
Rosa: Jag har fått tre barn (paus) nu är det bara jag och mina två 
tonårsbarnbarn hemma.  
Moderator: Som du tar hand om? 
Rosa: Jag tar hand om dem. För de har varken mamma eller pappa, eller hur, 
så då blev det över till mig. 

 
Ovanstående excerpt visar inte bara på en frånvaro av män i beskrivningen av 
familjer, utan också på kvinnornas ansvar som kvinnor, mödrar och mormödrar. Att 
ta till sig och uppfostra andras barn eller sina egna barnbarn framstår som vanligt. 
Tre av kvinnorna i den äldre gruppen beskriver detta. Vidare antyds i citaten att den 
miljö som kvinnorna lever i är hård. Alla tre beskriver att de har förlorat ett barn.  
 
Också i den yngre gruppen märks en frånvaro av män som fäder när tjejerna får 
frågan om vad deras föräldrar arbetar med. Trots att tjejerna nämnt fäder eller 
styvfäder i sina beskrivningar av de egna familjerna, är det endast en av dem som 
nämner sin pappas yrke. Alla berättar däremot om sina mödrar vare sig de har ett 
arbete eller är arbetslösa. Detta tyder på att kvinnan inte bara har det största ansvaret 
för barn och hushåll utan också, åtminstone såsom tjejerna framställer det, för 
familjens försörjning.  
 
Den bild som framträder under intervjuerna är vidare att det är vanligt att kvinnor 
arbetar som hembiträden och barnflickor. Ur tidigare presenterade citat framgår att 
Rosa och Luiza i den äldre gruppen har arbetat som hembiträden och/eller 
barnflickor. I den yngre gruppen berättar Bea att hennes mamma arbetar hemma hos 
en familj och Vilmas mamma lagar mat i hemmet, troligen för att sälja till andra 
familjer. Således förefaller hushållsnära arbete vara vanligt för dessa kvinnor. De har 
inte bara ansvaret för de egna familjerna utan försörjer sig på att ta hand om hushåll 
och barn i andra familjer. Här blir det också relevant att se närmare på hur detta 
hänger ihop med andra faktorer såsom ras och klass, och vi kommer nu in på hur 
ras, kön och klass överlappar och samverkar i det brasilianska samhället.       
 

Skärningspunkter mellan ras, kön och klass 
Utifrån de diskurser och tolkande repertoarer som lyfts fram ovan kommer jag nu 
med ett mer uttalat intersektionellt perspektiv fokusera på överlappningarna mellan 
olika sociala kategorier. 
 
I Brasilien har diskriminering av svarta historiskt förklarats bero på klass snarare än 
på rasism. Även om ingen av intervjudeltagarna uttalat nämner denna förklaring och 
inte heller talar i termer av klasskillnader, framkommer det i deras tal att ras och 
klass är två kategorier som överlappar varandra.  
 
När det gäller kategorierna ras och kön framgår inte intersektionen mellan dessa 
särskilt tydligt i intervjumaterialet. Deltagarna upplevs tala om sig själva i första 
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hand som svarta och som tillhörande den svarta gruppen, medan könsaspekten och 
deras identitet som svarta och samtidigt kvinnor inte framhålls. Detta kan tänkas 
bero på det som ovan beskrivits som att traditionella könsroller ses som självklara. 
Det finns inte på samma tydliga sätt som när det gäller ras, en konfliktpunkt i synen 
på jämställdhet och könsroller.   
 
Vita bor på asfalten och svarta bor på kullarna 
Rio de Janeiro är en mycket kuperad stad. I stora drag ser det ut så att längs med 
stränderna, på välplanerade, asfalterade landremsor i höjd med havet, ligger det 
bostadsrättshus där de med tillräckligt god ekonomi bor. De med sämre ekonomiska 
villkor är hänvisade till att hyra eller bygga egna illegala bostäder på kullarna, eller 
snarare sluttningarna, som vetter ner mot havet. Det är alltså på kullarna som 
favelorna finns. Utanför stadens centrala delar finns vidare ett stort antal förorter där 
bostäder finns både i form av lägenheter och hus. Något förenklat kan man säga att 
det är de rikaste som bor närmast stränderna och de allra fattigaste på kullarna. De 
som inte har det riktigt lika fattigt bor i förorterna. Det geografiska avståndet mellan 
de fattigaste och de rikaste är således litet. De bor helt enkelt bara ett stenkast från 
varandra.  
 
I intervjuerna är det just den fysiska uppdelningen mellan fattiga och rika när det 
gäller boende som deltagarna beskriver. I denna uppdelning blir det tydligt att ras 
och klass överlappar, då det samtidigt är så att majoriteten av de boende i favelorna 
är svarta och majoriteten av de som bor vid stranden är vita. Det är framför allt i den 
yngre gruppen som den fysiska uppdelningen lyfts fram, vilket troligen kan 
förklaras av att tjejerna har sina skolor nere vid stranden och där möter de elever 
med en annan socioekonomisk bakgrund. Här bör dock tilläggas att tjejernas skolor 
är kommunala och att de rikaste familjerna i regel sätter sina barn i privatskolor. 
Därför tillhör tjejernas klasskamrater som bor vid stranden sannolikt inte de rikaste 
familjerna, utan sådana som har det tillräckligt gott ställt för att köpa en lägenhet, 
men inte har råd att betala för privatskola. 
 
Tjejerna beskriver nedan hur fördelningen ser ut mellan svarta och vita när det 
kommer till skola och boende. 
 

Julia 14 år, Larissa 14 år, Renata 15 år och Vilma 14 år 
Moderator: Om vi går in på den här frågan om hudfärg, på frågan om att 
vara från området eller från prédios [bostadsrättshus], är majoriteten av 
eleverna från prédios vita eller inte? 
Julia: De är vita. 
Larissa: De är vita. 
Renata: Det är de. 
Vilma: Om man räknar tror jag att det är en tio negros som bor där nere, tio 
eller tjugo. 
Moderator: Som bor i prédio? 
Vilma: Hmm… som är negros. 
(Paus) 
Moderator: Och det finns elever från området också som är vita, eller hur? 
Men majoriteten är negra?  
Larissa: Nej men här i området är det mer negro än vita. 
(Paus) 
Larissa: Vi ser bara vita på fredagar eller hur? Fredag och lördag… 
Moderator: Som du ser vita? Var? 
Larissa: På… hur är det… vad heter det, Julia? 
//…// 
Julia: [Namn på bar och kulturcentrum i området]. 
Larissa: Så… ägaren där är… [blir avbruten] 
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Julia: … är gringo [utlänning]… 
Larissa: … är gringo… Så han, typ, bjuder in de vita för att komma dit och 
festa med povão [vanligt folk].  

          
Tjejerna svarar att majoriteten av de elever som bor i bostadsrättshus, och alltså nere 
vid stranden, är vita. Vilma gör till och med en uppskattning av antalet svarta elever 
i hennes skola som bor vid stranden och kommer fram till att det är ”tio eller tjugo”, 
vilket framstår som ett fåtal.  
 
Jag frågar om det finns vita elever i deras skola som bor i favelan och Larissa svarar 
då med en extremfallsformulering när hon säger att ”vi ser bara vita på fredagar”. 
Hennes tonfall när hon säger detta upplevs sarkastiskt och det framstår som att hon 
vill betona att den fysiska uppdelningen mellan svarta och vita är reell och märks i 
vardagen. Hon fortsätter med att förklara att de vita blir inbjudna till favelan av en 
”gringo” som ”bjuder in de vita för att komma dit och festa med povão [vanligt folk]”. 
Larissa väljer att använda ordet povão och antyder därmed att vita inte är vanligt 
folk. Hennes framställning skulle dock kunna ses som ett tydligt exempel på hur ras 
och klass överlappar. Det förefaller inte vara vita generellt, i betydelsen personer 
med ljus hy, som avses här, utan vita som har det gott ställt, som tillhör en annan 
samhällsklass och som bor utanför favelan. Ofta tycks detta överensstämmande med 
ljus hy, vilket också Larissas ordval tyder på, men det finns vita boende i favelan. 
Genom sin fattigdom och det faktum att de på grund av denna är hänvisade att bo i 
favelan med de svarta, framstår det som att dessa personer med ljus hy placeras i 
samma kategori som de svarta. På samma sätt som vi tidigare har sett att utbildning 
och skönhet kan kompensera för svart hudfärg och göra så att en svart person 
närmar sig den vita gruppen, kan fattigdom göra så att en vit person kommer 
närmare den svarta gruppen.    
 
Mot denna bakgrund blir det mer begripligt varför rasism och fördomar inte 
framstår som lika framträdande i favelan som nere på asfalten.  
 

Vilma 14 år och Julia 14 år 
Moderator: Är det i den klassen här [i fritidsverksamheten] eller i skolan där 
nere [som ni möter fördomar]? 
Vilma: I skolan. 
Julia: Där nere. 
Vilma: Här finns det inte. 

 
När jag frågar om det är i fritidsverksamheten i favelan eller i tjejernas kommunala 
skola som de möter fördomar svarar Vilma att ”här finns det inte”. I favelan lever 
svarta och vita på samma villkor och delar samma verklighet. Som vi har kunnat se 
ovan möter Rosa, som skulle kunna definieras som vit, fördomar när hon ska handla, 
precis som Paula som är negra. Detta kan tänkas bero på att de båda delar ett liv i 
fattigdom.  
 
När tjejerna får frågan om de tror att svarta har fördomar mot vita, vänder Vilma det 
i sitt svar snarare till att handla om vitas fördomar mot svarta. Genom sitt byte av 
fokus syftar hon möjligen till att förmedla att även om svarta har fördomar mot vita, 
är det mer relevant att tala om vitas fördomar mot svarta.  
 

Bea 14 år, Vilma 14 år, Larissa 14 år och Renata 15 år 
Moderator: Tror ni att [blir avbruten] negros har fördomar mot vita också? 
//…// 
Vilma: Det finns en, finns en kille som har fördomar mot vita. Det finns en 
del dåliga bland de vita som är mycket äckliga… de tror att de är 
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överlägsna, bättre än vi ’ah, jag bor i prédio och ni bor på kullen’. Det är bara 
det att jag föredrar att bo på kullen framför att bo i prédio.  
Larissa: Det stämmer, att ha sitt eget hus. 
Vilma: För där finns inte den här grejen som vi har på kullen. Om man 
lyssnar på musik får man inte det för grannarna tycker inte om det, man får 
inte. Om ett barn hoppar inomhus så är det snart någon som kommer upp 
och bankar på dörren ’ni för oväsen’.  
Renata: Hmm, det är större frihet. 
Larissa: Det har vi, mycket frihet... [ blir avbruten] 
Bea: Jag är stolt över att bo på kullen. 
Vilma: Jag är också väldigt stolt. Jag är stolt över att vara negra, jag har inga 
fördomar som säger att ’ah, jag skulle vilja vara vit’, inte alls.  
Larissa: Inte jag heller. 
Vilma: Jag är stolt över min hudfärg. 

 
Vilma använder återigen det kraftfulla uttrycket ”mycket äckliga” för att beskriva 
vita som anser sig förmer. Hon inleder med att prata om svarta och vita, men övergår 
sedan till att hänvisa till de som bor i bostadsrättshusen och de som bor på kullen, 
som om dessa distinktioner är ömsesidigt utbytbara. I hennes framställning likställs 
vit med boende i bostadsrättshus och svart med boende på kullen.  
 
Frågan om svartas eventuella fördomar mot vita leder vidare in tjejerna på en 
argumentation om fördelarna med att bo på kullen. Det förefaller finnas ett behov av 
att rättfärdiga och försvara att de bor i favelan och Vilma framställer det som att de 
bor där på grund av alla de fördelar som det innebär och inte för att de inte har något 
annat val än att bo där. De andra i gruppen instämmer. Larissa ser det som en fördel 
”att ha sitt eget hus” och Renata säger att ”det är större frihet”. Bea uttrycker till och 
med att hon ”är stolt över att bo på kullen”, vilket får Vilma att koppla tillbaka till 
ras när hon säger att hon ”är stolt över att vara negra”. Tjejernas uttalanden framstår 
här som en diskursiv praktik som syftar till att vända något negativt, som de har 
mycket liten möjlighet att påverka, ras och klass, till något positivt genom att säga att 
de är stolta. Vilma anser sig dessutom behöva försvara sin ståndpunkt genom att 
betona att hon inte skulle vilja vara vit, som om det vore vad varje svart person 
förväntas önska sig och sträva efter.   
 
När intervjun med den yngre gruppen precis ska avslutas, blir skillnaden mellan 
kulle och asfalt, mellan svart och vit tydlig också i rummet genom min närvaro.  
 

Bea 14 år, Vilma 14 år och Larissa 14 år 
Bea: Var bor du någonstans? 
Moderator: (Paus) I Copacabana [stadsdel vid stranden]. 
Vilma: Vad tjusigt. 
(Flera skrattar) 
Larissa: Jag vill se hur Copacabana Palace [ett av lyxhotellen i Copacabana] 
är någon gång. 
Bea: Jag också, jag skulle vilja gå in där. 
Moderator: Det är inte där jag bor.  
(Flera skrattar) 
Larissa: Inte ens hon…      

 
Jag tvekar med mitt svar eftersom jag inser vartåt det leder. Jag upplever att vi har 
haft en bra dialog. Tjejerna har inte på något sätt visat sig fientligt inställda mot mig 
och jag har förhållit mig empatiskt och respektfullt. De har öppnat sig och jag har 
lyssnat och försökt förstå. Men genom detta meningsutbyte blir det tydligt att vi inte 
delar samma verklighet.  
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Den fattiga svarta kvinnan 
Utifrån ett intersektionellt perspektiv ses det som ofrånkomligt att olika 
maktasymmetrier korsar och överlappar varandra, och sannolikt är det så att ras och 
kön är identiteter som inte kan särskiljas hos en kvinna som är svart, lika lite som hos 
en man som är vit. De är aldrig bara det ena eller det andra, utan alltid både och. 
Trots det framstår inte detta som helt tydligt i intervjuerna, vilket troligen åtminstone 
till viss del kan förklaras av den rådande diskursen om traditionella könsroller som 
självklara. Om vi återgår till ett excerpt som tagits upp tidigare, kan vi se att Paula 
till och med betonar att den typ av diskriminering som tas upp inte är kopplad till 
ras utan är beroende på kön.  
 

Luiza 77 år, Rosa 59 år och Paula 50 år 
Moderator: Finns det också, diskriminering mellan män och kvinnor? 
Luiza: Ja, det finns det, männen tjänar mer. De har samma typ av arbete, 
men männen tjänar mer än kvinnorna. Det är alltid så.  
Rosa: Och vad tycker du att det är? Är det fördomar? 
Luiza: Det är fördomar. 
Paula: Det är oberoende av att vara negro eller inte, det är fördomar mellan 
män och kvinnor.  

 
Med tanke på det som noterats i tidigare excerpt om svårigheter på arbetsmarknaden 
är det rimligt att tänka att svarta kvinnor tjänar sämre än vita kvinnor och att svarta 
kvinnor därmed inte delar samma erfarenhet som vita kvinnor när det gäller 
ställning på arbetsmarknaden. Detta förefaller emellertid inte vara en tillgänglig 
tolkning för Paula. 
 
Även om de själva tenderar att göra en åtskillnad, kan dock exempel på hur ras och 
kön överlappar identifieras i kvinnornas tal. Sättet som de talar om hur svarta män 
dras till vita kvinnor kan ses som ett sådant exempel. Genom sina beskrivningar av 
hur svarta män föredrar vita kvinnor, framställer de sig själva som ett 
andrahandsval. Detta kan illustreras genom ett tidigare använt citat av Rosa. 
 

Rosa 59 år 
Och en annan sak, de behandlar dem [de vita kvinnorna] som en prinsessa, 
de tycker om louras (paus). Mitt [barnbarn] därhemma säger att ’mormor, jag 
ska gifta mig med en lourinha’. 

 
Rosa beskriver att svarta män attraheras av vita kvinnor och inte nog med det, de 
behandlar dem till och med ”som en prinsessa”. När hennes barnbarn som är negro 
säger att han ska gifta sig med en vit kvinna väljer han bort kvinnor som är av 
samma ras och hudfärg som han själv. Någon lojalitet baserad på utseendemässig 
likhet och delade erfarenheter av att tillhöra en förfördelad grupp tycks inte finnas.   
I stället framstår svarta mäns dragning till vita kvinnor som en strategi för att gifta 
upp sig och nå högre status. Det framkommer inte att vita män skulle attraheras av 
svarta kvinnor på samma sätt och svarta kvinnor har troligen inte samma tillgång till 
strategin att gifta till sig status och ställning som svarta män har.  
 
En tredje maktasymmetri som är relevant att lägga till ras och kön är klass. Ovan 
identifierades intersektionen mellan ras och klass, men även kön framstår som en 
överlappande kategori här. I samtalen med kvinnorna framträder bilden av den 
svarta kvinnan som den som på olika sätt tar hand om andra, precis som den svarta 
kvinnan historiskt har gjort i det brasilianska samhället under slaveriet och därefter. 
Den fattiga svarta kvinnan som bor i favelan och tar hand om de egna barnen och 
ibland även släktingars och bekantas barn, om den svarta mannen som maka, om 
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den vita mannen som anställd, om den vita kvinnan och hennes barn som 
hembiträde och barnflicka.   
 
När Antonia säger att ”kvinnan är inte gjord för att arbeta, kvinnan är gjord för att ta 
hand om hemmet”, vilken kvinna avser hon då? Det ligger nära till hands att tänka 
att det är den fattiga, svarta kvinnan som är den som är gjord för att ta hand om 
hemmet, till skillnad från den rika, vita kvinnan som kan tänkas ha andra uppgifter i 
samhället. Som en gammal kvarleva från slaveriet är det fortfarande framför allt 
svarta kvinnor som arbetar som hembiträden och barnflickor. De sköter sitt eget och 
andras hushåll, medan de vita kvinnorna antingen arbetar eller ägnar sig åt andra 
aktiviteter. Här kommer naturligtvis även klass in. Det är de svarta kvinnorna i 
favelan som arbetar för de vita kvinnorna nere på asfalten. I detta sammanhang 
förefaller till och med klass komma in som en kategori som dominerar över ras, 
vilket tydliggörs genom ett citat av Rosa.   
 

Rosa 59 år 
Jag arbetade för en portugis som hembiträde (paus). Jag och han, vi bråkade 
mycket //…// han höll sig där och provocerade mig. ’Dona Rosa, vad 
tycker frun?’ Vad tycker jag om vad?’ ’Vet du, dona Rosa, jag har mycket hat 
gentemot prinsessan Isabel’. Jag sa ’Varför? Vad har hon gjort mot herrn, 
herrn känner inte ens kvinnan’. ’Ah, därför att hon befriade slavarna, för att 
idag skulle jag egentligen haft en neguinho här för att ta av mina skor’. 

  
Trots att Rosa är ljushyad och skulle kunna definieras som vit, tycks hon i sin 
tidigare arbetsgivares ögon och i sin roll som hans hembiträde, kategoriseras som 
fattig, svart kvinna. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet av denna studie att den svarta kvinnan i det 
brasilianska samhället kan sägas leva en verklighet som hon inte delar med vare sig 
svarta män eller vita kvinnor, och mot denna bakgrund blir betydelsen av att utgå 
ifrån ett intersektionellt perspektiv tydlig. 
 

Diskussion 
Diskussionen presenteras i två delar. Inledningsvis diskuteras de resultat som har 
framkommit i syfte att besvara frågeställningarna som har varit utgångspunkten för 
denna uppsats. Dessa resultat ställs vidare i relation till resultat från tidigare 
forskning. Därefter följer en reflektion kring metodologiska val och det sätt på vilket 
studien har genomförts. Utifrån den socialkonstruktionistiska ansats som varit 
vägledande för uppsatsen, är det också av vikt att som forskare redogöra för och 
reflektera kring egna utgångspunkter och intressen, vilket görs under rubriken 
personlig reflexivitet.  
 

Resultatdiskussion 
Utifrån syftet att med en intersektionell ansats undersöka hur afrobrasilianska 
kvinnor talar om ras och kön utifrån upplevelser och erfarenheter av fördomar och 
diskriminering formulerades i inledningen av det här examensarbetet två 
frågeställningar. Den första gällde hur ras konstrueras genom språket och den andra 
handlade om hur afrobrasilianska kvinnor beskriver upplevelser och erfarenheter av 
fördomar och diskriminering på grund av ras och/eller kön.   
 
Ett språkbruk där ras och hudfärg används för att beskriva, definiera och värdera 
Referenser och hänvisningar till ras och hudfärg gjordes flitigt av intervjudeltagarna 
och de använde genomgående ett språkbruk där ras och hudfärg nyttjades i olika 
syften.  Detta sätt att tala om och integrera tal om ras och hudfärg i samtalet 
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upplevdes vara det dominerande. Några direkta alternativa sätt att tala om ras och 
hudfärg framkom inte under intervjuerna och därför kan detta sätt förstås som en 
dominerande diskurs när det gäller hur ras och hudfärg framställs i denna specifika 
brasilianska kontext.   
 
Trots att deltagarna när de intervjuades endast fick en direkt fråga om hur de 
beskriver sig själva när det kommer till ras och hudfärg, återkom de vid upprepade 
tillfällen till hur individer i deras omgivning ser ut och hur familjemedlemmar ser ut 
i jämförelse med dem själva. Ras och hudfärg kan således konstateras vara en viktig 
deskriptiv egenskap. Enligt Telles (2012) ses dock hudfärg i Brasilien som något mer 
än bara en egenskap för att beskriva. Han menar att det där råder en rasideologi som 
innebär att brasilianare är väl medvetna om variationen i hudfärg och att de 
dessutom tenderar att placera individer i en värdehierarki baserad på hudfärg. På så 
sätt blir även mindre variationer i hudfärg betydelsefulla, vilket också det 
framkommer under intervjuerna.  
 
Även Barcellos Rezende och Lima (2004) noterar att tal om ras och hudfärg har en 
framträdande plats när hembiträden och deras kvinnliga (vita) arbetsgivare 
intervjuades om sina positioner på arbetsmarknaden. De Oliveira Filho (2005), som 
gjort en diskursanalytisk studie där deltagarna var vita brasilianare och fokus var av 
mer generell karaktär kring betydelsen av ras och hudfärg, identifierar dock en 
diskurs om ras och hudfärg som kan ses som kontrasterande. Flera deltagare gav 
uttryck för att de inte såg någon anledning att klassificera individer efter ras eller 
hudfärg. I stället framställde de det som att medlemmar i alla sociala grupper borde 
ses som individer (de Oliveira Filho, 2005). Möjligen framträdde denna alternativa 
diskurs som en konsekvens av det mer generella syftet och intervjukontexten där de 
vita deltagarna sökte undvika att framstå som rasister. 
 
Ytterligare ett tema i diskursen om ras och hudfärg var att dessa företeelser beskrivs 
som flytande och föränderliga. Intervjudeltagarna visade på hur ras och hudfärg 
ibland överensstämmer, medan de andra gånger skiljer sig åt. Det framkom också att 
självdefinitionen inte alltid överensstämmer med andras beskrivningar och att 
självdefinitioner kan ändras. Detta beskrivs även i en studie av Ventura Santos et al. 
(2009). De har undersökt hur sociokulturella aspekter av hudfärg och ras förhåller sig 
till dimensioner av biologi och genetik. Brasilianska ungdomar ombads vid två 
tillfällen med några månaders mellanrum att uppge sin ras eller hudfärg. Var femte 
av de 36 ungdomar som deltog i studien vid båda tillfällena, angav olika svar när de 
beskrev sin ras eller hudfärg. Förutom frågor kring självdefinierad ras och hudfärg 
samt biologiskt arv, gjordes ingen intervention mellan tillfällena. Tendensen var att 
deltagarna klassificerade sig som ljusare vid det andra tillfället (Ventura Santos et al., 
2009).  
 
Att utseende generellt har stor betydelse i det brasilianska samhället gav 
intervjudeltagarna flera exempel på. Exempelvis kom tjejerna i den yngre gruppen in 
på utseende trots att samtalet för stunden var ett annat, och de tenderade att uttrycka 
sig på ett sätt som upplevdes värderande. Utseendets betydelse bekräftas också i 
tidigare forskning av exempelvis Mountain och Calvo-Gonzalez (2011). De menar att 
redan i samband med de nationella riktlinjer för invandring och whitening av 
befolkningen, där invandrande européer kom att representera attraktiv arbetskraft 
och ett attraktivt yttre, grundlades ideal som fortfarande råder i det brasilianska 
samhället. Sansone (2003) beskriver att föreställningen om mörk hudfärg och fysiska 
drag som är typiska för negros, som mindre attraktiva, reproduceras också inom 
familjer. Familjemedlemmar som är mörkare betraktas som fulare.  
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I en studie där svarta och vita flickor i åldern 9 till 11 år fick interagera med varandra 
i en leksituation fann man stöd för att brasilianska flickor tidigt internaliserar ett 
skönhetsideal som nedvärderar svartas fysiska egenskaper, vilket kan tänkas få 
negativa konsekvenser för afrobrasilianska flickors självuppfattning (Padilha Dantas 
da Silva & Uchoa Branco, 2011). Detta är emellertid inte en företeelse som kan sägas 
vara unik för Brasilien, utan liknande slutsatser dras i studier gjorda i USA (Jones 
Thomas, Hacker & Hoxha, 2011). Även de beskriver hur svarta flickor tidigt 
internaliserar ett vitt skönhetsideal. Vidare betonar Goldenberg (2011) kroppens 
betydelse generellt i brasiliansk kultur och beskriver den som en viktig form av 
kapital, inte bara fysiskt utan också symboliskt och socialt. Därigenom konstaterar 
hon att kroppen är ett centralt element i konstruktionen av en nationell identitet och 
kanske det viktigaste verktyget för att nå ökad social status. Utifrån detta 
resonemang blir intervjudeltagarnas fokus på utseende i sitt tal mer begripligt. 
 
När det kommer till vilka ord som intervjudeltagarna valde att använda i talet om 
ras, var det olika former av negro som var det mest förekommande. Det är också så 
att både den svarta militanta rörelsen och forskare i Brasilien har förespråkat att 
negro ska vara den neutrala benämningen på människor med afrobrasilianskt 
ursprung (Baran, 2007; Loveman et al., 2011). Loveman et al. (2011) uppger att staten 
har tagit detta till sig och i formella sammanhang har utvecklingen gått mot en 
användning av negro i stället för preto, som enligt dem är en mer negativt laddad 
benämning än negro. Intervjudeltagarna använde dock båda orden på ett sätt som 
framstod som likvärdigt. Exempelvis valde Antonia att beskriva sin make med ordet 
preto.  
 
Samtidigt som negro kan förstås som ett neutralt begrepp som syftar till att beskriva, 
visar resultaten i studien att samma begrepp i olika sammanhang används 
nedsättande, vilket också Santos Souza (1983) visar på i sin studie. Hon beskriver 
exempelvis hur negro associeras med olika negativa egenskaper. Sheriff (2001), som 
har gjort en antropologisk fältstudie i en favela i Rio de Janeiro, noterar att diminutiv 
och augmentativ av negro oftast används i nedsättande syfte. Dock förekommer det 
att dessa former även används på ett tillgivet sätt. Som exempel nämner hon att en 
kvinna kan kalla sin make meu neguinho.  
 
Vi har alltså att göra med ett begrepp som både kan vara neutralt och negativt 
laddat, och i vissa sammanhang till och med positivt laddat. Är det ens möjligt att ett 
begrepp som används med en nedsättande betydelse, samtidigt kan uppfattas som 
neutralt? Vad gör det med en individ och dennes självbild när samma ord som 
används för att beskriva och definiera den egna personen fysiskt och 
identitetsmässigt också används för att förtrycka och nedvärdera, i ett samhälle där 
ras och hudfärg är så pass viktigt för ställning och status som i det brasilianska?  
 
Att Bea till en början hävdade att hon är morena är utifrån dessa frågeställningar 
inget konstigt. Baran (2007) beskriver från sin forskning om hur ungdomar talar om 
ras och hudfärg, hur intervjudeltagarna på liknande sätt ger diskutabla 
självdefinitioner.  
 
En av intervjupersonerna i en annan brasiliansk studie om identitet kopplat till ras 
(Santos Souza, 1983), uttrycker det som att o negro är symbolen för misär och 
fattigdom och hon förklarar att hon alltid undvikit att identifiera sig som negra 
eftersom hon därigenom också försökt undvika fattigdom, både finansiell och 
intellektuell. En annan intervjuperson i samma studie beskriver hur hon har vuxit 
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upp med föreställningen om att negro är smutsig och dum. Eftersom hon själv vare 
sig såg sig som smutsig eller dum, utan ren och smart, kunde hon ju inte vara negra 
(Santos Souza, 1983). I en studie om vithet där vita brasilianare pratar om sin syn på 
ras framställer de på motsvarande sätt hudfärg som avgörande för olika 
karaktäristika och beskriver vita som vackrare och högre stående när det kommer till 
moral och intellekt (Schucman, 2014). Att på det här sättet associera olika negativa 
egenskaper och företeelser till mörk hudfärg och på motsvarande sätt positiva 
egenskaper och företeelser till ljus hudfärg, var något som beskrevs även av de 
kvinnor och tjejer som jag har pratat med.  
   
Det är alltså en hel del som står på spel när en individ väljer sin identitet. Det kan 
tyckas märkligt att använda ordet ”välja” när det avgörande är en fysisk egenskap 
som hudfärg, som ändå måste betraktas som relativt fast. Men det förefaller faktiskt 
vara så att i Brasilien, där dikotoma raskategorier inte har fått något direkt 
genomslag och där äktenskap mellan svarta och vita är vanliga, finns visst utrymme 
för att välja. Även om Bea sannolikt inte skulle definieras som morena av en 
utomstående bedömare, utan som negra, kan det vara så att när hon själv väljer att 
kalla sig morena undviker hon egenskaper, som hon inte tycker stämmer med eller 
som hon inte vill ha i den egna självbilden, egenskaper som ful, dum och smutsig.    
 
Utifrån de resultat som framkommit i den aktuella studien och med stöd i de resultat 
från tidigare forskning som redogjorts för ovan, kan konstruktionen av ras i en 
brasiliansk kontext i hög grad sägas vara kopplad till utseende och hur detta 
beskrivs, definieras och värderas. Dock är det inte bara utseendet som styr och det är 
inte bara hudens färg och andra fysiska egenskaper som avgör ras. Att gifta sig och 
skaffa barn med någon som är ljusare eller utbilda sig och lyckas få ett välbetalt 
arbete kan förstås som möjliga vägar för att komma närmare det vita idealet.  
 
Att prata om erfarenheter av fördomar och diskriminering 
Intervjudeltagarna pratade om egna och andras upplevelser och erfarenheter av 
fördomar och diskriminering på grund av ras och hudfärg på två tämligen olika sätt. 
Å ena sidan framkom bilden av Brasilien som ett harmoniskt samhälle och å andra 
sidan förmedlades bilden av Brasilien som ett rasistiskt samhälle. Dessa båda sätt 
kan sägas stå i konflikt med varandra och kan betraktas som två olika tolkande 
repertoarer, den om det harmoniska samhället samt den om det rasistiska samhället, det 
vill säga två olika sätt att tala om och förstå samma fenomen. Det är inte ovanligt att 
olika repertoarer om samma fenomen konkurrerar med varandra på det här sättet 
(Magnusson & Marecek, 2010).  
 
Under 1930-talet var det just bilden av Brasilien som ett harmoniskt samhälle där 
människor av olika ras och hudfärg levde sida vid sida utan konflikter, som 
dominerade både inom och utanför landets gränser (Celarent, 2010). Forskare har 
senare kommit fram till att det harmoniska samhället egentligen var en myt, som 
snarare har fyllt funktionen att dölja rasism och diskriminerande strukturer och på så 
sätt har möjligen denna myt också hämmat framväxten av en stark 
medborgarrättsrörelse (Bailey, 2004; Celarent, 2010; Okediji, 2004; Perry, 2004).  
 
Trots att det harmoniska samhället numera har konstaterats vara en myt förefaller 
emellertid denna bild fortfarande reproduceras med tanke på hur framför allt de 
yngre intervjudeltagarna pratade om fördomar och diskriminering. I deras sätt att 
prata noterades dock en inkonsekvens och även de gav uttryck för och uppgav att 
rasism förekommer i Brasilien. Därigenom använde de sig också av repertoaren om 
det rasistiska samhället. När det kommer till personliga erfarenheter av fördomar och 



	  

	   58	  

diskriminering förnekade samtliga i den yngre gruppen detta. Trots att de senare 
under intervjun gav egna exempel på hur de utsatts, fortsatte de att förneka att de 
skulle ha drabbats själva. Detta kan tolkas som att de försökte undvika det lidande 
det skulle innebära att erkänna sin egen utsatthet och riskera att bli ifrågasatt i ett 
land där rasismen fortsätter att förnekas. Genom att tjejerna själva kan sägas bidra till 
reproduktionen av det harmoniska samhället, medverkar de också till ett fortsatt 
förnekande av rasismen och ur ett vidare perspektiv till ett status quo med fortsatt 
vit hegemoni.  
 
I gruppen med äldre kvinnor var det framför allt repertoaren om det rasistiska 
samhället som användes. Kvinnorna beskrev Brasilien som ett land präglat av 
fördomar och diskriminering mot afrobrasilianare. Flera teman framträdde i deras 
tal. De gav uttryck för att fördomar grundläggs i barndomen och att det bland annat 
sker i hemmet och i skolan, vilket också visar sig i tidigare forskning av exempelvis 
Ferreira och Camargo (2011). De visar hur sociala normer som framhäver det vita 
idealet och nedvärderar negros reproduceras, framför allt i hemmet, i skolan och på 
arbetet.  
 
Ett annat framträdande tema var de ständiga kränkningar som svarta kvinnor utsätts 
för i sin vardag. I synnerhet var det bemötandet när de går in i en affär för att handla 
som framhölls. Konkreta exempel på hur bemötandet kunde ta sig uttryck gavs i 
båda grupperna. Samtliga intervjudeltagare som beskrev detta framställde det som 
att anledningen till misstänkliggörandet var deras ras och hudfärg. Med tanke på att 
även Rosa, som är ljushyad, sade sig drabbas av detta, förefaller det dock vara så att 
fattigdom är en försvårande omständighet som också den bidrar till denna form av 
kränkningar. I avsnittet om skärningspunkter mellan ras, kön och klass längre fram i 
diskussionen återkommer detta resonemang.  
 
Vidare lyfte intervjudeltagarna fram svartas begränsade möjligheter till studier och 
arbete. Luiza gav uttryck för att utbildning och kompetens ges ringa betydelse när en 
svart brasilianare ställs emot en vit inför en anställning. Hudfärg är enligt henne det 
som avgör. Det är strukturell rasism av det här slaget som framför allt presenteras i 
tidigare forskning. Exempelvis konstaterar Oliveira Lima (2007) att det är större 
skillnader mellan svarta och vita när det gäller inkomstfördelning och tillgång till 
utbildning i Brasilien än i USA och Sydafrika. Även Padilha Dantas da Silva och 
Uchoa Branco (2011) samt Loveman et al. (2011) beskriver ekonomisk ojämlikhet i 
Brasilien. Cireno Fernandes (2005) kommer fram till att ras fortsätter att vara 
avgörande för brasilianares tillgång till utbildning och att förändringen över tid 
snarare har gått mot en försämrad än förbättrad tillgång för afrobrasilianare.   
 
Ytterligare ett tema som framkommer är slaveriets fortsatta betydelse i samhället och 
vita brasilianares hyckleri när de å ena sidan umgås med svarta, men å den andra ger 
uttryck för rasism. När Vilma uttryckte att den vita programledaren som påstås hata 
pretos inte kan göra det med hänvisning till att hon har adopterat en svart pojke och 
har ett svart hembiträde, pekade hon på något som förefaller vara en vanlig 
uppfattning i Brasilien. I det svenska dokumentära programmet Korrespondenterna 
som visades i tv inför fotbolls-VM i Brasilien 2014, beskriver Glória Maria Matta da 
Silva, som är en afrobrasiliansk välkänd journalist och nyhetspresentatör, rasismen i 
Brasilien på samma sätt som Vilma. Hon hävdar att Brasilien är ett rasistiskt land, 
men att ingen vill erkänna det. Brasilianaren förnekar att han skulle vara rasist och 
säger med Matta da Silvas ord att det ”skulle aldrig komma på fråga, jag har inget 
emot svarta! Min chaufför är svart, mitt hembiträde är svart, min barnflicka är svart, 
jag uppfostrades av en svart barnflicka!” (”Kan Brasilien bli bäst”, 2014). Det är som 
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att den strukturella rasismen och arvet efter slaveriet används som ett bevis på att 
samhället inte är rasistiskt, vilket möjligen kan förklaras av att rasproblematiken hela 
tiden tycks plockas ner från gruppnivå till individnivå, från strukturell till personlig.    
 
Något som framkom i båda grupperna var att fördomar mot svarta inte är förbehållet 
vita, utan att även svarta ger uttryck för fördomar mot andra människor av samma 
hudfärg. Antonia hymlade inte med sina egna fördomar mot negros. Med tanke på att 
hon var en av de två kvinnor i gruppen som definierade sig som parda och som alltså 
har något ljusare hudfärg än de tre kvinnor som beskrev sig som negras, skulle 
hennes fördomsfulla tal kunna förväntas väcka upprördhet och anstöt hos de övriga i 
gruppen. Om så var fallet var det inget som de visade i vare sig tal eller kroppsspråk. 
I stället bekräftade de andra kvinnorna vad som förefaller vara en avsaknad av 
lojalitet mellan afrobrasilianare.  
 
Även i den yngre gruppen gavs exempel på detta och i intervjudeltagarnas prat 
framstod det som att svartas fördomar mot andra svarta är något de är vana vid. Att 
negros har fördomar mot andra negros finns det också exempel på i tidigare forskning 
av bland andra Santos Souza (1983). En av intervjupersonerna i hennes studie 
berättar att hennes farmor som var mycket mörk, inte tyckte om negros och att hon 
uppmanade sitt barnbarn att gifta sig med en vit man för att rena livmodern. Här 
görs alltså åter en referens till negros som smutsiga och visar på drivkraften att skaffa 
barn med någon som har ljusare hudfärg än den egna.  
 
En möjlig förklaring till svartas fördomar mot svarta är de negativa associationer 
som både svarta och vita förefaller göra till mörk hudfärg. Avsaknad av lojalitet 
mellan negros hänger troligen också samman med svartas strävan att komma 
närmare det vita idealet och lockelsen att få tillhöra den grupp som dominerar i 
samhället. Skam nämns av Sheriff (2001) som en del av förklaringen utifrån tanken 
att negros skäms över sig själva på grund av den historiska bakgrunden som slavar, 
vilket gör att de även skäms för andra av samma hudfärg. Pitanga (1999) beskriver 
det som att den som inte älskar sig själv kan inte förstå andras lidande och blir 
oförmögen till solidaritet med andra som tillhör den egna sociala gruppen.  
 
Ur kvinnornas utsatthet växer behovet av strategier för att hantera negativa 
upplevelser och erfarenheter, och tolkningsrepertoaren om det rasistiska samhället kan 
därmed sägas rymma ett antal retoriska strategier. Detta märks också i den 
diskursanalytiska studie som Pereira de Oliveira et al. (2009) har gjort. I deltagarnas 
tal framträder exempel på hur strategier för att bemöta negativa upplevelser 
konstrueras.  
 
Gemensamt för de strategier som framkommer under intervjuerna är att de lämnar 
ansvaret till den enskilda individen att hantera det som är jobbigt. Mot bakgrund av 
att rasismen länge har förnekats i Brasilien framstår det inte som oväntat att 
gruppinitiativ för att uppmärksamma och motverka rasism och diskriminering är 
ovanligt. Santos (1999) hävdar att myten om Brasilien som en racial democracy och 
förnekandet av rasismen har hämmat framväxten av en medvetenhet om fördomar 
och diskriminering och bidragit till att organiserade ansträngningar för att protestera 
mot ojämlikhet och förändra samhället har varit få. I studien av Pereira de Oliveira et 
al. (2009) ges dock uttryck för ett behov och en vilja att engagera sig och bemöta 
diskriminering och rasism med motstånd. Att dessa kvinnor förefaller mer inriktade 
på att påverka på strukturell nivå än deltagarna i min studie, kan ha att göra med att 
de utsatts för rasistisk diskriminering som de bedömt som tillräckligt grov för att 
bryta tystnaden och anmäla händelserna till polisen. Möjligen kan detta ses som ett 
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första steg för dessa kvinnor till ett mer organiserat motstånd. Just att bryta 
tystnaden och göra en polisanmälan beskrivs i sig som ett stort steg, då kvinnorna 
ger uttryck för att en central del av den stereotypa bilden av den svarta kvinnan är 
tystnad och att hennes plats är i köket (Pereira de Oliveira et al., 2009).   
 
När det kommer till strategier för att hantera utsatt och negativa upplevelser 
känslomässigt i den aktuella studien, framträdde en bild av hur deltagarna mötte och 
berättade om sina erfarenheter med ilska och humor snarare än med sorg och skam. 
De framställde inte sig själva som offer, utan som starka och handlingskraftiga 
kvinnor som trots hinder och motgångar stod upp för sig själva och som på ett 
individuellt plan sade ifrån när de blev kränkta. Vidare beskrev deltagarna en 
strategi som innebär att man på olika sätt, framför allt genom utbildning och hårt 
arbete, kan kompensera för sin ras och hudfärg för att lyckas. Enligt deras 
framställning krävs det mycket mer ansträngning av en svart individ än av en vit för 
att lyckas med studier och arbete i Brasilien. Slutligen förefaller deltagarna hantera 
det som är jobbigt genom att fokusera på det som faktiskt är bra. Detta skedde under 
intervjuerna genom att de lyfte fram positiva undantag och exempel på att en positiv 
utveckling sker. Att afrobrasilianare är hänvisade till vissa stereotypa roller i de i 
Brasilien så populära såpoperorna beskrevs av flera intervjudeltagare och bekräftas 
av Ferreira da Silva (1999). Julia och Rosa sade sig dock se att svarta skådespelare har 
börjat få mer utrymme och numera även får spela mer attraktiva roller, vilket de lyfte 
fram som något positivt och på så sätt visade de på att utvecklingen går åt rätt håll.   
 
När det gäller dessa retoriska strategier som ryms inom tolkningsrepertoaren det 
rasistiska samhället har tidigare forskning som stödjer fynden inte stått att finna, annat 
än att det finns studier som visar på möjligheten att kompensera för ras och hudfärg 
(Oliveira Lima, 2007; Oliveira Lima & Vala, 2004). Detta torde åtminstone delvis 
förklaras av att ämnesområdet är relativt outforskat och att forskning om 
afrobrasilianska kvinnor finns i begränsad utsträckning, vilket framgår i inledningen 
av den här uppsatsen.    
 
Traditionella könsroller som självklara 
När en diskurs dominerar förståelsen av en viss företeelse tenderar den att bli mer 
omedveten och uppfattas då i större utsträckning som det enda alternativet och den 
sanna bilden av verkligheten. Det är i stället när diskurser står i motsättning till 
varandra som olika alternativa diskurser framträder (Langemar, 2008).  
 
När det gäller hur intervjudeltagarna pratade, eller snarare inte pratade, om 
upplevelser och erfarenheter av fördomar och diskriminering på grund av kön, tyder 
det på att det finns en dominerande diskurs på detta område. Det som framträdde 
kan beskrivas som en syn på traditionella könsroller som självklara. Några skillnader 
mellan den äldre och den yngre gruppen noterades inte, utan båda grupperna 
tenderade att hamna i ett resonemang som kan förstås som att de i hög utsträckning 
antingen accepterar eller är omedvetna om ojämställdheten i det brasilianska 
samhället. Denna acceptans eller omedvetenhet identifierades som ett tema i denna 
diskurs. Tidigare forskning ger stöd för att synen på kvinnors och mäns roller i hög 
utsträckning fortfarande är traditionell i Brasilien. I en studie där fokusgrupper 
bestående av tjejer i åldern 14 till 15 år i en stad i södra Brasilien fick diskutera hur 
könsidentiteter konstrueras, konstaterades att en traditionell syn på könsroller 
dominerade (Bordini & Sperb, 2012). Likaså konstaterar Rocha-Coutinho (1999) att 
kvinnans roll i samhället är starkt förknippad med moderskapet. 
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Enligt Magnusson (2002) har det i flera studier konstaterats att kvinnors prestationer 
generellt värderas som sämre än mäns, vilket får konsekvenser bland annat för hur 
mycket de får i lön. Trots detta är det få kvinnor som uppfattar sig själva som utsatta 
för orättvisa, ens i en västerländsk kontext. Kvinnor som individer ser inte sig själva 
som utsatta för diskriminering på grund av kön. Paradoxalt nog förefaller de alltså 
acceptera föreställningar och handlingar som är skadliga för dem själva. Magnusson 
(2002) talar om att kvinnor underskattar sin egen underordning. Inom västerländsk 
kultur reflekterar kvinnor idag i stor utsträckning kring att det råder ojämställdhet 
mellan kvinnor och män, men när det kommer till individnivå är det betydligt färre 
som ser det som att de själva skulle vara drabbade.  
 
Mot denna bakgrund blir det mer begripligt att intervjudeltagarna har svårt att 
komma med egna, personliga exempel på när de har drabbats av diskriminering på 
grund av sitt kön. I en brasiliansk kontext, där kvinnorna inte förefaller reflektera 
över strukturell diskriminering av kvinnor, kan det te sig avlägset att de skulle 
uppfatta sig själva som utsatta på ett personligt plan, då inte ens västerländska 
kvinnor uppfattar sig själva som diskriminerade, trots reflektion kring ojämställdhet. 
Magnusson (2002) menar att det finns flera olika teorier som söker förklara detta. 
Exempelvis kan det vara rimligt att tänka att förklaringen kan stå att finna i de 
verklighetsförståelser eller diskurser som finns tillgängliga i den specifika kulturella 
och historiska kontext som kvinnan lever i, och vad hon kan göra med dessa 
förståelser. 
 
Ett annat tema som framkom i diskursen om traditionella könsroller som självklara 
var den brasilianska kvinnans roll i samhället som ansvarig för familj, barn och hem, 
vilket går i linje med Rocha-Coutinhos (1999) forskning. Hon menar att kvinnans 
ställning i samhället i hög grad är kopplad till hennes roll som mor och maka. När 
brasilianska kvinnor går ut på gatorna för att protestera mot förtryck är det vanligen 
för att, i den traditionella rollen som mödrar, ställa krav på bättre livskvalitet för dem 
själva och deras familjer (Rocha-Coutinho, 1999).  
 
Skärningspunkter mellan ras, kön och klass  
När det gäller intersektionen mellan ras och klass, visar både tidigare forskning 
(Mountain & Calvo-Gonzalez, 2011; Barcellos Rezende & Lima, 2004; Schwartzman, 
2007) och intervjudeltagarnas tal att dessa kategorier hänger nära samman. Samtidigt 
som rasrelationerna i Brasilien kommit att beskrivas som horisontella på så sätt att 
interpersonella relationer som äktenskap mellan svarta och vita är vanliga, finns en 
klar vertikal dimension i hur makt och ekonomiska resurser fördelas mellan svarta 
och vita (Oliveira Lima, 2007). Detta skulle kunna förstås som att delad 
klasstillhörighet bidrar till interpersonella närmanden mellan svarta och vita, och gör 
att ras får mindre betydelse, medan olika klassbakgrund i termer av socioekonomisk 
status skapar distans och försvårar relationer mellan individer av olika hudfärg.  
 
Det tycks vidare finnas möjlighet till viss rörlighet mellan olika kategorier både när 
det gäller ras och klass. På samma sätt som man kan prata om klassresor i en svensk 
kontext, förefaller det i en brasiliansk kontext finnas visst utrymme att göra inte bara 
klassresor utan även rasresor. Degler (1971, refererad i Oliveira Lima, 2007) beskriver 
det som en racial economic pyramid där en svart person, likväl som en till hudfärgen 
svart individ, kan vara en väldigt fattig vit individ, och en vit person mycket väl kan 
vara en välbärgad svart individ.  
 
I en studie av i vilken mån social framgång påverkar hur vita individer beskriver 
svarta individers hudfärg dras slutsatsen att svarta som når social framgång ses som 
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vitare än svarta som inte når framgång (Oliveira Lima & Vala, 2004). Nyanser i 
hudfärg har betydelse också för hur inkomsten fördelas på så sätt att individer av 
blandad ras, pardos eller morenos, tjänar bättre än negros, men sämre än vita (Loveman 
et al., 2011). Dessa exempel visar på hur ras och klass överlappar som sociala 
kategorier i Brasilien.  
 
Om vi övergår till intersektionen mellan ras och kön, där också klass kan sägas vara 
en överlappande kategori i en brasiliansk kontext, var inte denna särskilt uttalad i 
intervjudeltagarnas tal. Medan ras framträdde som en tydlig social kategori som 
uttalat formar deras vardag, märktes inte samma framställning kring kön. Ett 
liknande resultat uppnås i en kvalitativ studie gjord i en västerländsk kontext, där 
ras och klass lyfts fram på bekostnad av kön i unga kvinnors diskussioner om 
feminism. Deras sätt att avfärda feminism som okvinnligt och mot män, tolkas som 
uttryck för kvinnlighet (Scharff, 2011). Med tanke på att kvinnans roll i 
intervjudeltagarnas tal beskrevs som traditionell i det brasilianska samhället, i 
bemärkelsen knuten till hem och barn, skulle också deras tal kunna ses som ett 
uttryck för kvinnlighet.   
 
Trots det begränsade talet om kön tydliggjordes ändå på olika sätt att svarta kvinnor 
har en unik ställning i det brasilianska samhället som de inte delar med vare sig vita 
kvinnor eller svarta män. Så tycks även vara fallet för svarta kvinnor i andra 
sammanhang, vilket framgår i en studie av svarta kvinnor i USA (Settles, 2006). I 
denna studie framhålls problem som uppstår till följd av en kombination av rasism 
och sexism. Kvinnorna beskriver exempelvis stress på grund av omgivningens 
förväntan om misslyckande, risken att bli förbisedd i skol- eller jobbsammanhang, ha 
färre möjligheter på arbetsmarknaden och få lägre lön när de lyckas få ett arbete 
(Settles, 2006). En majoritet av de många hembiträdena och barnflickorna i Brasilien 
är enligt Bernardino-Costa (2014) svarta kvinnor. I intervjuerna bekräftades denna 
bild av både flera av de äldre kvinnorna, som berättade om egna erfarenheter av 
denna typ av arbete, samt av tjejerna när flera uppgav att deras mödrar arbetade i 
det egna eller i andras hem. I slaveriets spår ses hushållet, det egna eller andras, som 
den naturliga platsen för svarta kvinnor, för att de är kvinnor och för att de är svarta 
och för att de historiskt har tagit hand om individer som skiljer sig från dem när det 
gäller ras, kön och socioekonomisk status (Bernardino-Costa, 2014).  
 
Det framkom vidare under intervjuerna att den svarta kvinnans ställning och värde 
framställdes som annorlunda än den vita kvinnans. När det kommer till äktenskap 
mellan individer med olika hudfärg är det vithet som ses som värdefullt medan svart 
hudfärg betraktas som mindre värt. Detta är enligt Oliviera Lima (2007) särskilt 
tydligt när det gäller svarta kvinnor. Intervjudeltagarna lyfte fram mäns, framför allt 
svarta mäns, dragning till och idealisering av vita kvinnor. Det framställdes som 
något eftersträvansvärt hos män generellt att gifta sig med en vit kvinna. I Santos 
Souzas (1983) studie beskriver en av kvinnorna vad som krävs för att en svart kvinna 
ska vara intressant för en attraktiv svart man. Hon behöver inte bara vara den 
vackraste, utan även den mest intelligenta och den mest sensuella.  
 
Carvalho (1999) noterar att det i brasiliansk populärmusik har skrivits tusentals 
sånger som innehåller referenser till mörk hudfärg, medan referenser till vit hudfärg 
i det närmaste är frånvarande. Den svarta kvinnan framställs i brasiliansk musik 
framför allt på två olika sätt, antingen som galen, ful och dum eller som sexobjekt. 
Efter en omfattande genomgång av sångtexter konstaterar Carvalho att det 
genomgående mönstret i sångerna om svarta kvinnor är att ”negas och mulatas ges 
inte något val eller en egen åsikt; och de ges aldrig något personligt namn” (1999, s. 
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272) (mina kursiveringar samt min översättning från engelska). Han beskriver vidare 
att svarta kvinnor inte bara framställs som ett objekt för svarta och vita män att 
använda i sina sexuella fantasier, utan att hon ofta blir misshandlad, slagen, verbalt 
förolämpad och ibland till och med mördad i populärmusiken (Carvalho, 1999). 
Tydligare exempel än så på hur ras och kön konstrueras i det brasilianska samhället 
kan man väl knappast få. Och tydligare än så kan nog inte den stereotyp som 
afrobrasilianska kvinnor har att kämpa emot beskrivas.  
 
Denna studies bidrag till psykologisk forskning finns inom socialpsykologin och 
visar på hur människor strategiskt använder sig av tillgängliga diskurser och 
tolkande repertoarer i social interaktion för att framställa sig själva och andra på ett 
visst sätt. Studien belyser hur identitet, grupptillhörighet och handling skapas 
genom de diskurser och repertoarer som används. Exempelvis framgår att identitet 
är något som kan vara föränderligt och förhandlingsbart. Vidare bidrar studien till 
att åskådliggöra betydelsen av ett intersektionellt perspektiv i psykologisk forskning 
gällande identitet och social kategorisering. 
 

Metoddiskussion 
För att läsaren ska kunna bedöma en studies trovärdighet och därmed kvalitet, är 
transparens och reflexivitet viktigt. Detta är något som jag genomgående har 
eftersträvat genom dokumentation och ett reflekterande förhållningssätt. I detta 
avsnitt avser jag diskutera metodologiska val och konsekvenser samt avslutningsvis 
reflektera kring min egen roll, intressen och förförståelse.  
 
Att genomföra en studie i ett annat land kan medföra vissa komplikationer för 
forskaren. Brasilien är fortfarande ett land där vissa områden och samhällssfärer kan 
sägas vara underutvecklade. Det innebär bland annat att det kan vara svårare än i 
Sverige att ta kontakt med studiedeltagare samt att planera och genomföra en 
datainsamling. Mot denna bakgrund har jag fått ha ett något mer pragmatiskt 
förhållningssätt än jag troligen skulle ha haft om jag hade genomfört en liknande 
studie i Sverige. Jag har emellertid varit mån om att hantera frågorna kring 
datainsamlingen med etisk hänsyn och strävat efter att noggrant redogöra för 
rekryteringsförfarandet i metodavsnittet i inledningen av den uppsatsen. På så sätt 
hoppas jag ge läsaren möjlighet att själv bedöma trovärdighet på denna punkt.  
 
När det kommer till de praktiska omständigheterna kring datainsamlingen tvingades 
jag av olika skäl nöja mig med att genomföra två gruppintervjuer, trots att 
planeringen var att genomföra tre eller fyra. Det fungerar det i regel inte att planera 
långt i förväg och bestämma datum, tid och plats i Brasilien. Postgången i favelorna 
är bristfällig och det var därför inget alternativ att förbereda inför intervjuerna 
genom att skicka brev för att informera om studien och efterfråga intresse om 
deltagande. All kontakt skedde i stället på plats när jag väl var i Brasilien. Även 
planer som gjorts upp vid samtal kan dock ändras med kort varsel och det är 
nödvändigt att kunna vara flexibel.  
 
I kontakten med intervjudeltagarna och under processen med datainsamlingen har 
jag reflekterat kring etiska frågor och jag har strävat efter att vara lyhörd och 
hänsynsfull i hur jag har närmat mig de spörsmål och frågor, som har varit i fokus 
för datainsamlingen och som i hög grad kan sägas vara av känslig karaktär. Jag tog 
kontakt med de aktuella organisationerna som jag kände till sedan tidigare och gick 
via personal eller projektansvarig så att dessa i sin tur fick efterhöra intresse att delta 
hos de tjejer och kvinnor som var aktuella för studien. Genom att hela tiden betona 
frivillighet och konfidentialitet, inhämta skriftligt samtycke samt inom ramarna för 
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fokusgruppsformatet låta deltagarna styra diskussionen och prata om det de själva 
ville, anser jag att jag tog etisk hänsyn och bemötte intervjudeltagarna med respekt 
samt skapade förutsättningar för att de skulle kunna sig att känna bekväma i 
intervjusituationen.  
 
Samtliga deltagare ingick i något av de båda projekt som jag tidigare har redogjort 
för. Det innebar att det fanns möjlighet till samtal och stöd efter intervjuerna inom 
ramarna för verksamheten om det uppstod behov av detta. Att denna möjlighet 
fanns kändes som särskilt viktig för de tonåringar som deltog. I fritidsverksamheten 
finns vuxna som ungdomarna är trygga med och även tillgång till psykologkontakt 
om det skulle behövas. I projekten finns vidare en vana av att ta emot utländska 
besökare, inte bara turister, volontärer och politiker, utan även studenter, och 
ungdomarna brukar i regel uppskatta den extra uppmärksamhet de får i samband 
med besök.  
 
Stämningen under intervjuerna upplevdes som lätt och deltagarna hade nära till 
skratt, även om det i sig inte är någon garanti för att diskussionerna inte rörde upp 
negativa känslor. Dock uttryckte deltagarna i den yngre gruppen i slutet av intervjun 
att de uppskattade att ha fått prata om frågor kring ras och i den äldre gruppen 
framställde kvinnorna det som positivt att jag som vit kvinna intresserade mig för 
deras situation. De tycktes värdesätta att någon efterfrågade och var intresserad av 
att höra deras berättelser och uppmärksamma problem som är en stor del av dessa 
kvinnors vardag. 
 
Vid ett tillfälle under intervjuerna noterade jag vad som skulle kunna vara ett visst 
obehag hos en av deltagarna. Det var när Bea i den yngre gruppen blev pressad av 
de andra gällande sin beskrivning av sig själv som morena och inte negra. Med tanke 
på att tjejerna är kompisar sedan tidigare och att detta var en diskussion som 
uppstod mellan dem, utan min direkta inblandning, upplevde jag det dock som att 
Bea kunde hantera situationen och när vi skiljdes åt märktes inga motsättningar i 
gruppen.        
 
När det gäller vilka som kom att delta i studien tillämpade jag ett 
bekvämlighetsurval då jag använde mig av de kontakter som jag hade i Brasilien 
sedan tidigare. Urvalet hade naturligtvis kunnat ske på andra sätt, men risken är att 
det hade blivit en mycket tidsödande process om jag skulle ha tagit helt nya 
kontakter. Dessutom kände jag mig bekväm med att röra mig i den favela som 
projekten ligger i och den är också lätt att ta sig till. Det skulle troligen ha varit 
förenat med större risker och varit mer praktiskt omständligt om jag hade valt att 
vända mig till kvinnor i en favela som jag inte hade kännedom om eller kontakter i. 
Ett annat alternativ hade varit att söka afrobrasilianska kvinnor i mindre socialt 
utsatta områden av Rio de Janeiro i stället för i favelorna. Då det finns en så tydlig 
koppling mellan ras och boende, fann jag det dock inte lika intressant att välja 
kvinnor från en annan kontext.  
 
Urvalet av deltagare var relativt homogent, men skiljde sig åt när det gäller ålder. 
Denna skillnad var inte ett medvetet val när urvalet gjordes och det fanns alltså 
ingen ambition att jämföra grupperna utifrån denna faktor. I stället var det praktiska 
omständigheter som styrde. I efterhand kan jag dock konstatera att detta inslag av 
heterogenitet har bidragit till en bredd i resultatet som kanske inte skulle ha kommit 
fram annars. Jag tänker framför allt på hur de båda grupperna skiljde sig när det 
kommer till repertoarerna om det harmoniska respektive det rasistiska samhället. 
Sammantaget menar jag att det blev en lämplig balans mellan homogenitet och 
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heterogenitet som bidrog till ett rikt material. Med ett homogent urval också när det 
gäller ålder skulle resultatet troligen ha sett annorlunda ut, men möjligen blivit något 
smalare. 
 
När det gäller intervjuguiden kan jag i efterhand konstatera att ett mer uttalat fokus 
på ras och kön som kategorier, kunde ha bidragit till mer tal om kön och även fått 
intersektionen mellan ras och kön att framträda tydligare. Att som jag gjorde fråga 
efter erfarenheter som svart kvinna i första hand, i stället för att uttryckligen använda 
ordet kön, misstänker jag gjorde så att kvinnorna associerade mer till erfarenheter 
som svart än som kvinna eller svart kvinna. I övrigt upplevde jag under intervjun 
med de yngre deltagarna att jag skulle ha behövt fler formulerade frågor för att hålla 
diskussionen igång. Nu tvingades jag improvisera en del, vilket kan ha inneburit att 
jag ställde mindre genomtänkta och välformulerade frågor än jag skulle ha gjort om 
jag hade förberett dem innan. Det bör också nämnas att jag anpassade intervjuguiden 
under intervjuns gång på så sätt att benämningen afrobrasileiro inte användes, utan 
ersattes av negro, pardo och moreno, eftersom intervjudeltagarna själva valde att 
använda dessa benämningar.  
 
Att använda fokusgrupp som intervjuformat anser jag var övervägande positivt och 
jag menar att det var ett lämpligt val i förhållande till mitt syfte. Gruppsituationen 
bidrog till att det blev en bra diskussion och ett rikt material. Jag tror också att 
gruppformatet fick deltagarna att känna sig mindre utelämnade än om jag skulle ha 
ställt frågor till dem i enskilda intervjuer, då det var upp till dem själva om de ville 
säga något och i så fall vad. Detta är emellertid en avvägning beroende på vilken typ 
av information man eftersträvar. Willig (2008) menar att fokusgrupper bör användas 
med försiktighet av hänsyn till intervjudeltagarna, då intresset är intima detaljer 
kring personliga upplevelser, eftersom det kan upplevas svårt att prata om detta i en 
gruppsituation. I den aktuella studien kände deltagarna varandra sedan tidigare, 
vilket jag tror medverkade till ett positivt gruppklimat. Vidare bidrog gruppformatet 
till att jag inte upplevde det som ett problem att portugisiska inte är mitt förstaspråk. 
Dessutom menar Hylander (1998) att forskarens subjektivitet minskar när 
gruppintervjuer görs i stället för individuella intervjuer eftersom många röster 
kommer fram och diskussionen blir mer fri. Inflytandet från intervjudeltagarna blir 
större medan forskarens blir mindre.  
 
Av vissa praktiska skäl fanns det dock även nackdelar med att använda 
fokusgrupper. Det förekom en del irrelevant prat och det hände vid ett par tillfällen i 
den äldre gruppen att gruppen delade upp sig och pratade i smågrupper, vilket 
gjorde att information gick förlorad eftersom det inte gick att sär- och urskilja dessa 
meningsutbyten vid transkriberingen. Här skulle jag möjligen ha kunnat gå in och 
styrt mer för att avbryta samtal i smågrupper, men då jag upplevde det som att 
anledningen till att kvinnorna gjorde detta var för att de var så ivriga att diskutera, 
avstod jag för att inte hämma den fortsatta diskussionen. Dessutom medför 
gruppformatet att vissa pratar mer än andra och att någon dominerar samtalet 
medan andra försvinner helt. Så var även fallet i min studie. Att detta händer är 
troligen oundvikligt när intervjuer görs i fokusgrupper. Ett alternativ för att hantera 
denna brist är att komplettera fokusgrupper med enskilda intervjuer. Det hade jag 
emellertid ingen möjlighet att göra inom ramarna för denna studie. Ytterligare en 
nackdel med fokusgrupper är att transkriberingen blir svårare och mer tidskrävande 
(Willig, 2008). Jag kan i efterhand konstatera att denna troligen skulle ha förenklats 
något om jag hade valt att filma intervjuerna i stället för att bara spela in ljud.  
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Enligt Hylander (1998) bör moderatorn i en fokusgrupp vara en person som tillhör 
samma grupp som deltagarna. Så var ej fallet i denna studie och det kan ha påverkat 
vad intervjudeltagarna valde att prata om. Johnson Frankenberg (2012) som har gjort 
en studie i Tanzania där fokusgrupper användes som datainsamlingsmetod, 
diskuterar just konsekvenserna av att som forskare möta intervjudeltagare från en 
annan kulturell kontext. Hon konstaterar att det är svårt att avgöra i vilken 
utsträckning och på vilket sätt skillnader i kulturell bakgrund påverkar interaktionen 
i en intervjusituation. 
 
 
Hylander (1998) menar vidare att moderator och deltagare inte bör känna varandra, 
vilket är ett kriterium som uppfylldes. När det gäller antalet fokusgrupper i en studie 
rekommenderas att tre till sex intervjuer genomförs för att få tillräckligt med 
underlag för analys (Hylander, 1998). Detta var tyvärr något som jag blev tvungen 
att ge avkall på i min studie. Avsikten var från början att göra tre till fyra intervjuer, 
men det blev bara två. Det är möjligt att mitt resultat skulle ha sett annorlunda ut om 
jag hade intervjuat fler grupper och materialet kunde ha blivit både bredare och 
djupare. Potter och Wetherell (1987) framhåller emellertid att inom diskursanalys är 
inte studiens värde avhängigt urvalets storlek och menar att ett litet urval eller ett 
fåtal intervjuer generellt är tillräckligt för att ett intressant och praktiskt viktigt 
register av ett fenomen ska kunna undersökas. Enligt min bedömning är det material 
som jag fick fram genom intervjuerna som gjordes, rikt och underlaget för analysen 
tillräckligt, men jag är medveten om att detta kan ses som en brist med min studie. I 
resultatdiskussionen framgår det dock att det finns tidigare forskning som stödjer 
många av mina fynd, vilket jag menar bidrar till att visa att resultaten är trovärdiga.  
 
De resultat som lyfts fram och analyseras i denna uppsats, och sättet som de 
presenteras på, har i stor utsträckning styrts av vad som framkommit och uppfattats 
som centralt och betydelsebärande i intervjumaterialet. Med andra ord har jag varit 
flexibel med hur analysmetoden har tillämpats på så sätt att både diskurs och 
tolkande repertoar har använts som analysbegrepp. Det har dessutom funnits en 
ambition att anta ett intersektionellt perspektiv. Även när det gäller detta har 
materialet varit styrande för hur tillämpningen har skett.  
 
Willig (2008) betonar att alternativa tolkningar av den data som samlas in vid 
kvalitativ forskning alltid är möjliga och forskaren kan aldrig betrakta sig själv som 
objektiv. När det kommer till hur jag har hanterat det insamlade materialet, har jag 
genomgående haft en strävan att hålla mig nära materialet i analysen genom att 
presentera excerpt och tydligt peka på exempel på det som jag lyfter fram som grund 
för mina tolkningar. Jag har också försökt vara tydlig i texten med vad som är 
information från intervjudeltagarna och vad som är mina reflektioner och tolkningar.   
Under arbetets gång har det funnits en medvetenhet om och ett reflekterande 
förhållningssätt kring det faktum att jag har en viss förförståelse från området, dels 
när det gäller den brasilianska kontexten och dels när det gäller frågor kopplade till 
ras och kön. Förutom egna reflektioner kring min subjektivitet och hur min 
förförståelse påverkar det jag ser, har jag eftersträvat transparens i presentationen så 
att läsaren kan ta ställning till om mina tolkningar och slutsatser är rimliga.  
 
Syftet med kvalitativ forskning är att beskriva och reflektera kring insikter och 
företeelser i enskilda fall (Willig, 2008). Att generalisera är alltså inte en ambition 
inom det kvalitativa fältet och urvalets representativitet blir då mindre viktig. 
Däremot är det relevant att tala om en studies överförbarhet och i vilken mån 
resultaten kan sägas vara tillämpbara utanför den specifika kontext som studien har 
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genomförts i (Henwood & Pidgeon, 1992). Mot bakgrund av det stöd som jag har 
funnit i tidigare forskning är min bedömning att resultaten kan ses som överförbara 
till andra sammanhang med brasilianska kvinnor som delar ras och socioekonomisk 
status.  
 
Det kan vara intressant att reflektera kring hur ett annat urval hade påverkat 
resultatet. Det jag framför allt tänker på som ett alternativ, om utrymme hade funnits 
inom ramarna för min studie, är att komplettera med fokusgrupper bestående av vita 
kvinnor. Dels hade det varit intressant att jämföra dessa grupper när det gäller tal 
om fördomar och diskriminering, synen på rasism och så vidare, dels hade möjligen 
genusfrågan kommit fram på ett annat sätt i vita kvinnors tal.    
 
Alternativa analysmetoder för den här studien är också något som kan vara värt att 
reflektera kring. Utifrån mitt ämnesval skulle flera kvalitativa metoder vara möjliga 
alternativ, som tolkande fenomenologisk analys eller grundad teori. Med det syftet 
som jag har formulerat blir dock alternativen mer begränsade och vid sidan om 
diskursanalys ser jag framför allt tematisk analys som ett möjligt alternativ. Inför 
datainsamlingen hade jag också funderingar på att tillämpa tematisk analys i stället 
för diskursanalys, då tematisk analys beskrivs som en lämplig nybörjarmetod (Braun 
& Clarke, 2006). Resultatet hade med detta metodval blivit ett annat såtillvida att 
fokus hade legat mer på vad som sägs än hur det sägs, och mindre vikt hade lagts 
vid tolkningar.  
 
Min ambition och avsikt inför den här studien var att det intersektionella 
perspektivet skulle genomsyra hela processen och vara styrande för presentationen. 
Även om intersektionaliteten har varit vägledande för hur jag har avgränsat och 
formulerat syfte och frågeställningar, har perspektivet emellertid inte integrerats 
genom hela studien såsom var tänkt. Anledningen till detta är framför allt att jag låtit 
materialet styra. Då intersektionen mellan ras och kön inte framkom så tydligt i 
intervjudeltagarnas tal som jag hade föreställt mig att den skulle göra, föll det sig 
mer naturligt att analysera och presentera ras och kön för sig, och därefter göra en 
analys över hur de olika kategorierna korsar och överlappar varandra. Jag får också 
medge att intersektionalitet är ett relativt nytt begrepp för mig och jag fann det inte 
självklart hur det metodologiskt skulle integreras genomgående i analysen.  
 
Avslutningsvis kan jag konstatera att min studie på vissa punkter inte blev så som 
jag hade tänkt från början och att jag av olika skäl gjorde ändringar och anpassningar 
under arbetets gång. Detta är inget ovanligt inom kvalitativ forskning. Tvärtom 
menar Willig (2008) att forskningsprocessen sällan är helt fastställd från början och 
att justeringar normalt görs allt eftersom arbetet fortgår. Sammantaget anser jag dock 
att goda förutsättningar finns för att denna studie bidrar till en ökad förståelse för 
svarta kvinnors unika situation, som svarta och som kvinnor i Brasilien, till att deras 
utsatthet uppmärksammas och kanske till och med till att öppna för förändring. Det 
är den viktigaste anledningen till att jag valde att göra just den här studien.    
 
Personlig reflexivitet 
Som forskare är det omöjligt att vara helt objektiv inför sin forskning och precis som 
deltagarna i en studie är forskaren del av ett kulturellt och diskursivt sammanhang. 
Det är mot denna bakgrund viktigt att redogöra för sina utgångspunkter och 
intressen (Magnusson & Marecek, 2010). Personlig reflexivitet är i synnerhet ett 
centralt inslag i tolkande forskning och bör redogöras för explicit i presentationen av 
en studie. En förutsättning för ett reflexivt förhållningssätt är att forskaren accepterar 
sin närvaro som aktiv och förhåller sig till att denna närvaro påverkar 
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forskningsprocessen i alla dess steg (Magnusson & Marecek, 2010). Detta har jag 
eftersträvat i arbetet med den här studien. 
 
För min studie har jag valt en kontext som ligger utanför vår västerländska 
föreställningsvärld. På så sätt skiljer den sig mycket från den kontext som jag är 
uppväxt och har levt största delen av mitt liv i. Dock har jag vistats i Brasilien under 
längre perioder, sammanlagt i närmare tre år, och då levt nära brasilianare med olika 
ras och hudfärg och med olika social bakgrund. Dessutom gjorde jag 2004 en 
fältstudie i Brasilien som underlag för min magisteruppsats i statsvetenskap. Ämnet 
för den studien var hur svarta organisationer i Rio de Janeiro arbetar för att stärka 
afrobrasilianska kvinnors identitet. Mina tidigare kunskaper om och erfarenheter av 
det brasilianska samhället har naturligtvis format den förförståelse som jag går in 
med i forskningsprocessen. Jag har sett åtskilliga exempel på rasismen i det 
brasilianska samhället, hur djupgående den är och hur den grundläggs i tidig ålder. 
Det var också konkreta exempel på hur rasismen tar sig uttryck som väckte mitt 
intresse och engagemang för afrobrasilianska kvinnor och deras livssituation. Således 
hade jag redan inför den här studien skapat mig en bild av och hade viss förståelse 
för rasproblematiken i Brasilien. Vidare är anledningen till att jag valt att ägna mitt 
examensarbete åt detta ämne, mitt intresse och engagemang, men också, som jag 
skrev i inledningen av den här uppsatsen, har jag en ambition att kritisera orättvisa 
samhällsförhållanden som ett sätt att öppna för möjligheter till förändring.  
 
Viktigt att nämna är också att jag sedan tidigare har en koppling till den organisation 
som driver fritidsverksamheten som de yngre intervjudeltagarna deltar i och som 
kvinnogruppen har uppstått ur. Kopplingen är att jag sitter i styrelsen för dess 
svenska samarbetsorganisation och därför är med och beslutar om ekonomiska 
medel som ska tilldelas fritidsverksamheten. Denna koppling var emellertid 
ingenting som jag informerade deltagarna om utan det var framför allt de ansvariga 
för projektet som kände till detta och jag bad också de som tillfrågade deltagarna att 
inte berätta vem jag var. Jag är dock medveten om att det ändå finns en risk att 
intervjudeltagarna hade fått information om detta på andra sätt innan intervjun och 
att detta möjligen skulle kunna påverka vad de valde att prata om under intervjun. 
Eftersom ämnet för min studie inte har någon anknytning till fritidsverksamhetens 
arbete eller tjejernas deltagande däri, har jag emellertid svårt att se att denna 
eventuella vetskap skulle förvränga resultatet på något sätt. Dessutom menar jag att 
denna marginella risk uppvägdes av fördelarna med att välja att söka deltagare just 
inom dessa projekt, på så sätt att det är sammanhang som jag känner till och 
deltagare som jag lätt kunde få kontakt med, jag visste också att det fanns 
stödfunktioner för deltagarna om det skulle behövas samt att områdena där 
projekten ligger var lättillgängliga och säkerhetsläget relativt stabilt i jämförelse med 
många andra socialt utsatta områden i Rio de Janeiro.  
 
Trots att den kontext som studien genomfördes i, inte är obekant för mig och trots att 
jag talar språket, är det oundvikligen som vit, västerländsk kvinna som jag möter 
kvinnorna som ingår i studien. Vi delar kön, men troligen bara till en liten del 
upplevelsen av att leva som kvinnor, eftersom kontext, kultur och ras skiljer sig åt. 
På så sätt representerar jag i hög grad det vita idealet, som står i bjärt kontrast till 
synen på den svarta kvinnan i det brasilianska samhället och som är ouppnåeligt för 
dem. Deras berättelser återges via mina tolkningar. Jag kan aldrig förstå vad det 
innebär att leva som svart kvinna i ett slumområde i Brasilien, men den här studien 
har åtminstone fått mig att litegrann ana hur det kan vara. Studiedeltagarna är 
sannolikt medvetna om att jag aldrig kommer att förstå, men kanske uppskattar de 
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ändå att jag har gjort ett försök att inte bara förstå själv, utan även dela med mig av 
den kunskap som det här arbetet har bidragit med.    
 

Förslag till vidare forskning 
Eftersom den psykologiska forskning som finns om och ur afrobrasilianska kvinnors 
perspektiv kan betraktas som relativt begränsad och området således förefaller vara 
tämligen outforskat, föreslås i första hand fler studier med en explorativ ansats. Att 
närma sig området med grundad teori som metod kan vara ett alternativ som 
troligen skulle ge uppslag och idéer till ytterligare studier.  
 
Med tanke på det resultat som framkommer i den aktuella studien, är också fortsatt 
kvalitativ forskning om afrobrasilianska kvinnors utsatthet av intresse. Här 
rekommenderas individuella intervjuer och tolkande fenomenologisk analys som 
metod för att kvinnornas upplevelser ska kunna studeras på ett djupare plan. Vidare 
visar resultatet på betydelsen av intersektionalitet som utgångspunkt i studier av 
svarta kvinnor och en intersektionell ansats bör därför övervägas i kommande 
studier.     

 
Slutsatser 

För att sammanfatta resultatet identifierades en övergripande och till synes 
dominerande diskurs i talet om ras och hudfärg. Jag har valt att benämna denna 
diskurs ett språkbruk där ras och hudfärg används för att beskriva, definiera och 
värdera. De teman som framträdde inom denna diskurs var användningen av ras 
och hudfärg i beskrivningen av sig själv och sin familj, ras och hudfärg som något 
flytande och föränderligt, att värdera individer utifrån ras/hudfärg och utseende 
samt användningen av negro som ett neutralt men samtidigt laddat begrepp.    
 
När det kommer till hur intervjudeltagarna pratade om upplevelser och erfarenheter 
av fördomar och diskriminering på grund av ras framträdde huvudsakligen två sätt 
som jag har valt att formulera som konflikterande tolkande repertoarer. Medan den 
yngre gruppen framförallt pratade om det harmoniska samhället, pratade den äldre 
gruppen nästan uteslutande om det rasistiska samhället. Det dominerande temat inom 
repertoaren det harmoniska samhället var undvikande och förnekande. Inom 
repertoaren det rasistiska samhället identifierades följande teman; fördomar som 
grundläggs i barndomen, ständiga kränkningar i vardagen, begränsande strukturer, 
arvet från slaveriet och ett hyckleri som fortlever samt svarta som har fördomar mot 
andra svarta. Inom repertoaren om det rasistiska samhället framträdde retoriska 
strategier för att hantera utsatthet. Dessa strategier sammanfattades som ilska och 
humor i stället för offerroll, att kompensera för sin ras och hudfärg för att lyckas 
samt att framhålla det positiva. 
 
Att prata om upplevelser och erfarenheter av fördomar och diskriminering på grund 
av kön, upplevdes vara ett betydligt mindre tillgängligt samtalsämne i jämförelse 
med hur det såg ut för ras. Intervjudeltagarnas sätt att prata och inte prata om kön 
har jag valt att betrakta som en dominerande diskurs under benämningen 
traditionella könsroller som självklara. De teman som framträdde inom denna 
diskurs var acceptans av eller en omedvetenhet om ojämställdheten i samhället samt 
kvinnans roll i det brasilianska samhället. 
 
Slutligen analyserades ras och kön samt klass, som framträdde som ytterligare en 
viktig maktasymmetri i intervjumaterialet, utifrån ett intersektionellt perspektiv där 
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två teman identifierades. Dessa teman kan sammanfattas som vita bor på asfalten 
och svarta bor på kullarna samt den fattiga svarta kvinnan.   
 
När dessa fynd ställs i relation till det som framkommer i tidigare forskning 
framträder en bild av den afrobrasilianska kvinnan som i hög grad utsatt för både 
rasism och sexism. Arvet som slaveriet lämnat efter sig, reproduktionen av Brasilien 
som ett rasharmoniskt samhälle samt den rådande normen om vithet som ideal, 
lämnar henne ensam med sin utsatthet, utnyttjad på arbetsmarknaden och bortvald 
på äktenskapsmarknaden.   
 
Sammanfattningsvis exemplifierar denna studie hur språket i form av diskurser och 
tolkande repertoarer kan användas i olika syften. Det är i det sociala samspelet som 
identiteter och grupptillhörigheter konstrueras. På så sätt kan studiens resultat ses 
som ett bidrag till den socialpsykologiska forskningen gällande olika sociala 
identiteter och kategoriseringar, och hur dessa skapas. Dessutom visar studien på 
vikten av intersektionalitet som analysbegrepp inom socialpsykologisk forskning.    
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Appendix 
	  

INTERVJUGUIDE	  	  

	  

Bakgrundsfrågor:	  

ñ Namn	  (fiktivt)?	  Ålder?	  Familj?	  

ñ Vilken	  är	  din	  identitet	  utifrån	  ras?	  

ñ Hur	  skulle	  du	  beskriva	  din	  ras	  (hudfärg)?	  

	  

Mening:	  

ñ Vad	  betyder	  det	  för	  dig	  att	  vara	  av	  din	  ras?	  

ñ Vad	  betyder	  det	  för	  dig	  att	  vara	  kvinna?	  

ñ Vad	  betyder	  det	  för	  dig	  att	  vara	  Afro-‐brasiliansk	  (eller	  den	  benämning	  de	  själva	  

använder)	  kvinna?	  

	  

Erfarenheter	  och	  upplevelser:	  

ñ Kan	  du	  beskriva	  när	  du	  första	  gången	  förstod	  att	  du	  var	  en	  Afro-‐brasiliansk	  

kvinna?	  Hur	  upplevde	  du	  det?	  

ñ Hur	  skulle	  du	  säga	  att	  din	  ras	  och	  ditt	  kön	  påverkar	  dig	  i	  din	  vardag	  och	  hur	  du	  

lever	  ditt	  liv?	  

ñ Har	  du	  någon	  gång	  upplevt	  att	  du	  har	  blivit	  utsatt	  för	  diskriminering	  för	  att	  du	  är	  

Afro-‐brasiliansk?	  

ñ Har	  du	  någon	  gång	  upplevt	  att	  du	  har	  blivit	  utsatt	  för	  diskriminering	  för	  att	  du	  är	  

kvinna?	  

ñ Har	  dina	  tankar	  kring	  ras	  och	  kön	  förändrats	  över	  tid?	  I	  så	  fall,	  vad	  är	  det	  som	  har	  

fått	  dem	  att	  förändras?	  

	  


