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Abstract 

Under lång tid har det funnits ett förhärskande sätt att förstå rasismen i Sverige som orsakad av 

vissa avvikande individer och grupper i en annars ”postrasistisk” nation. Tidigare forskning 

framhåller att denna uppfattning är starkt kopplad till den rådande nationella självbilden av 

Sverige som en särskilt progressiv och modern nation. På senare år har det vuxit fram en 

konkurrerande uppfattning om rasismen som en strukturell maktordning som genomsyrar det 

svenska samhället. I syfte att bidra till en fördjupad förståelse för vilka faktorer som gör att de 

allmänna uppfattningarna om rasismen i Sverige består eller skiftar över tid undersöker denna 

uppsats det konkurrerande, strukturella synsättet. En diskursteoretisk ansats tillämpas för att 

klarlägga dess centrala idéer och översiktligt spåra dem över tid i den offentliga debatten med 

fokus på idéernas ursprung, utveckling samt inflytande på debattagendan. Resultaten indikerar 

att den konkurrerande uppfattningen började manifesteras i den svenska samhällsdebatten 

omkring år 1990 men förblev marginell fram till cirka år 2010–2012 och framåt då dess 

förekomst i debatten tycks ha ökat explosionsartat. Flera indikationer tyder också på att den 

konkurrerande uppfattningens inflytande på debatten har ökat, trots att den har mötts av starkt 

motstånd. Därtill påbörjas en kort analys av hur människors identiteter, känslor och fantasier 

kan bidra till förändringar av rådande uppfattningar om rasismen i Sverige. 
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1. Inledning 

Rasism kan förstås som ett samhälleligt problem som förhindrar förverkligandet av 

grundläggande liberaldemokratiska värden – frihet, rättvisa och jämlikhet för alla. Oavsett hur 

människor definierar eller väger dessa värden mot varandra, i enlighet med sina politiska 

övertygelser, råder det en generell konsensus kring detta påstående i samtidens Sverige. Å andra 

sidan råder stora oenigheter kring hur rasism bör förstås, vilket har synliggjorts i flertalet kultur- 

och samhällsdebatter som tycks ha kommit att föras allt oftare i tryckt press, TV, radio och 

sociala medier (Hagren Idevall 2015; Hübinette 2014; Hultén 2015; Pripp & Öhlander 2008). I 

dessa debatter kan man grovt urskilja två läger med skilda ”perspektiv”. 

 

Förespråkarna för det första, dominerande perspektivet har en syn på rasismen som ett ytterst 

begränsat problem i Sverige, dels i samtiden men även historiskt sett. Rasismen ses som ett 

problem som framförallt har att göra med rasideologiskt övertygade individer eller organiserade 

grupper eftersom man menar att rasism bygger på medvetna åsikter, negativa intentioner och 

avsiktliga handlingar. Typiskt sett brukar rasismen i dagens Sverige förstås som en avvikande, 

arkaisk kvarleva från förr som ”moderniseringen” kommer att fasa ut med tiden (Hübinette et 

al. 2012:11–36, Jämte 2013:39–62; Lööw 2007; Pripp & Öhlander 2008). 

 

De som förespråkar det alternativa perspektivet har en syn på rasismen som ett betydligt mer 

utbrett problem. Enligt detta perspektiv är rasismen en strukturell maktordning som överordnar 

och privilegierar människor som betraktas som vita medan människor som klassificeras som 

icke-vita underordnas, vilket leder till ojämlika och orättvisa förhållanden i samhällets alla 

delar. Man menar att alla människor potentiellt medverkar till maktordningens upprätthållande 

oavsett medvetna övertygelser och att alla kan handla rasistiskt eller bära på rasistiska 

föreställningar trots att ingen identifieras eller identifierar sig själv som ”rasist” (Pripp & 

Öhlander 2008; Jämte 2013:15–28).  

 

Vad som står på spel i debatten tycks vara mer än frågan om hur rasism ska definieras. I enlighet 

med en socialkonstruktivistisk ansats kan debatten tolkas som ett uttryck för en kamp på en 

ontologisk nivå mellan två olika diskurser. Diskurser kan grovt förenklat förstås som olika sätt 

att tolka världen eller delar av den (Jörgensen & Phillips 2000:136). Diskurser formar vad 

människor uppfattar som sant, men eftersom de är sociala konstruktioner innebär det per 

definition att de ”sanningar” som diskurser producerar alltid är föränderliga (Ibid. 18). 
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Samtidigt har framgångsrika diskurser en slags inneboende tröghet eftersom de ”griper tag i” 

subjekt genom att förse dem med identiteter och trygghetskänslor. Således kan sanningar vara 

stabila över tid och starka känslomässiga reaktioner kan förväntas när en etablerad diskurs 

utsätts för kritik (Glynos & Howarth 2007:107, 145–152).  

 

Den förstnämnda diskursen bygger i huvudsak på en individualistisk förklaringsmodell medan 

den andra diskursen bygger på en strukturell. Tidigare forskning tyder på att den 

individualistiska diskursen sträcker sig över vänster-högerskalan och att den har erhållit en 

fullkomligt dominerande ställning i Sverige som varit stabil åtminstone sedan andra 

världskrigets slut (Hübinette & Lundström 2014; Jämte 2013; Lööw 2007; Pripp & Öhlander 

2008). Med diskursteorins begrepp kan den tolkas som en hegemonisk diskurs – med andra ord 

ett härskande och stundom förgivettaget synsätt som sätter reglerna för vilka utsagor och 

handlingar som blir accepterade som meningsfulla och sanna under en viss historisk epok 

(Jörgensen & Phillips 2000:19ff, 54ff).  

 

Den andra, strukturella diskursen och dess förståelse av rasismen tycks ha haft väldigt svårt att 

få någon bredare förankring i Sverige. Mycket av den tidigare forskningen på svenskars 

uppfattningar om rasism framhåller att den hegemoniska diskursens status och stabilitet över 

tid till stor del verkar ha att göra med dess koppling till den rådande nationella självbilden. En 

självbild som tycks vara baserad på en diskurs om Sverige som en särskilt progressiv, 

”postrasistisk” nation som genomsyras av tolerans, jämlikhet, humanism och andra värden som 

”logiskt sett” utesluter vittspridd rasism. Således har strukturella förklaringar ofta avfärdats och 

brännmärkts med epitet som ”politisk korrekthet”, ”identitetspolitik” eller ”normkritik” – 

begrepp som erhållit särskilt negativa associationer i vår samtid (Hübinette & Lundström 2014; 

Hübinette et al. 2012:11–36, Jämte 2013:459–469; Lööw 2007; Pripp & Öhlander 2008). 

 

På senare år verkar ändock den offentliga debatten om rasismen i Sverige ha skiftat något till 

förmån för den strukturella diskursen. Om så är fallet, hur kan det ha skett när den tidigare 

forskningen talar för att den individualistiska diskursen erhållit hegemoni över så lång tid? 

Betyder det att inflytandet av den strukturella diskursens idéer har ökat? Har den allmänna 

uppfattningen om rasismen och bilden av Sverige förändrats över de senaste åren? Om så är 

fallet – vad beror det på och varför sker det nu?  
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2. Syfte och frågeställningar 

Den här studiens övergripande syfte är att bidra till en fördjupad förståelse för svenskars 

uppfattningar om rasismen i Sverige, de diskurser som ligger till grund för dessa uppfattningar 

och hur uppfattningarna eventuellt förändras över tid. Genom ett diskursteoretiskt perspektiv 

ämnar jag undersöka en del av den kamp om betydelsefixering som pågått under de senaste 

åren i den offentliga debatten om rasismen i Sverige.  

 

Förutsättningarna för alla medborgare att göra sig hörda i den offentliga debatten är troligtvis 

långt ifrån likvärdiga, vilket innebär att resultaten som genereras av studien eventuellt 

innehåller en viss skevhet. Till en viss utsträckning är det ändå sannolikt att ledarskribenter, 

politiker, akademiker och andra typer av opinionsbildare som gör sig hörda kan representera de 

uppfattningar som finns bland den bredare populationen. I egenskap av att dessa grupper utgör 

”samhällets elit” kan de också tänkas ha stort inflytande över vilka uppfattningar som betraktas 

som rimliga bland den bredare populationen, vilket kan stärka studieresultatens validitet (jfr. 

McCombs & Shaw 1972; Van Dijk 1993, 2005). 

 

Den hegemoniska uppfattningen om rasismen och dess understödjande nationella diskurs har 

redan studerats relativt extensivt. För att komplettera dessa kunskaper ligger mitt fokus på att 

studera den konkurrerande, strukturella diskursen. Avsikten är alltså inte att ge en heltäckande 

bild av hela samhällsdebatten om rasism, istället ämnar jag belysa en betydligt mindre 

beforskad del av debatten. Jag ämnar spåra den strukturella diskursens historiska utveckling i 

den svenska samhällsdebatten samt fördjupa kunskapen om dess centrala idéer och interna 

logik. Därtill vill jag kort undersöka vilka faktorer som potentiellt möjliggör för den strukturella 

diskursen att få fäste trots att dess idéer hamnar i konflikt med de rådande uppfattningarna om 

både rasism och Sverige. På så sätt avser jag bidra till en fördjupad teoretisk förståelse för varför 

svenskars samtida uppfattningar om rasism ser ut som de gör.  

 

Studien bör dock förstås som en diskursanalytisk motsvarighet till en pilotstudie som lägger 

grunden för ett avsevärt mer omfattande arbete. Jag ämnar alltså inte göra några större 

kunskapsanspråk, utan endast bidra med översiktlig kunskap, och eventuellt en lämplig 

forskningsdesign, som framtida studier kan ta avstamp i. 
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De övergripande forskningsfrågor som jag ämnar besvara är: 

1. Vilka är de centrala elementen/idéerna och problemframställningarna som är kopplade 

till den strukturella diskursen om rasismen i Sverige? 

2. Hur långt bak i tiden kan den strukturella diskursens idéer spåras inom den offentliga 

debatten i Sverige? Hur har manifestationerna av diskursen i den offentliga debatten 

utvecklats sedan dess? 

3. Vilka indikationer finns det på att den strukturella diskursens inflytande på den 

offentliga debatten har förändrats över åren?  
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3. Material 

I den här studien genomförs en diskursanalys av debatten som pågår i den offentliga debatten 

om rasismen i Sverige. ”Den offentliga debatten” och varianter av uttrycket som ”det offentliga 

samtalet” eller ”samhällsdebatten” bör förstås i föreliggande studie som: En diskussion eller 

flera diskussioner om en viss samhällsfråga, i detta fall rasism, som förs mellan olika parter 

med skilda perspektiv på ett sätt som är öppet för allmänheten att ta del av som åskådare eller 

deltagare. Den här abstrakta definitionen leder mig till att konkret analysera texter som berör 

rasism i Sverige och som är producerade och publicerade för allmänheten att ta del av. 

Begreppet text bör tolkas i vid, semiotisk bemärkelse som ”alla slags meningsbärande 

teckensystem” (Bergström & Boréus 2012:21).  

 

Den största delen av materialurvalet som är ämnat att fånga in diskursens framväxt utgörs av 

artiklar i Sveriges största dags- och kvällstidningar som hämtats ur databasen Mediearkivet. 

Valet grundar sig dels på det praktiska skälet att tidningsartiklar har varit mer lättillgängliga än 

andra källor, dels på det strategiska skälet att dessa medier kan tänkas ha erhållit en särskilt hög 

status, spridning och agendasättande egenskaper under den undersökta perioden. Med det sagt 

utgår jag inte från att textkonsumenter är helt och hållet passiva mottagare av information (jfr. 

Fiske 1987; Hagen 1994; Hall 1980; McCombs & Shaw 1972; Van Dijk 1993, 2005). Eftersom 

den strukturella diskursen inte håller sig inom några bestämda ramar inkluderas också en 

begränsad mängd offentligt tryck, inlägg på bloggar/sociala medier samt TV- och radioprogram 

för att fylla ut vissa kunskapsluckor (jfr. Hansen 2000:33; Carbin 2010:19).  

 

Tanken bakom materialvalet, samt metodvalet diskursanalys, är att fånga in vissa uppfattningar 

om rasismen i Sverige, i den mån dessa uppfattningar reflekteras i de analyserade texterna. Den 

grundläggande premissen är att texter är relevanta studieobjekt för samhällsvetenskaperna 

eftersom de har möjligheten att spegla och upprätthålla eller omforma rådande föreställningar, 

maktrelationer och identiteter i samhället (Boréus 2011:131f; Bergström & Boréus 2012:17–

21). Ett möjligt alternativ vore någon form av kvantitativ attitydundersökning, men sådana 

studier har väldigt begränsade möjligheter att producera data som kan besvara forskningsfrågor 

som mina (Tansey 2007; Jörgensen & Phillips 2000:100f). I en studie av större omfattning vore 

någon form av semistrukturerade intervjuer ett önskvärt komplement. Trots det har den 

textanalytiska metoden validitetsfördelar som följer med empiri som samlats in genom att 
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studera aktörers utsagor i deras ”vardagliga, naturliga miljö”, i motsats till en konstlad 

forskningsmiljö som ett intervjurum (Bryman 2012:48). 

3.1 Avgränsningar 

Forskningsfokuset är avgränsat till debatten som förts i Sverige om rasismen innanför landets 

gränser och till den sidan av debatten som förespråkat en strukturell förståelse av rasismen i 

Sverige. Avgränsningen täcker alltså inte hela den svenska samhällsutvecklingen i frågor som 

gäller rasism. Hur man praktiskt går tillväga för att identifiera och avgränsa en diskurs och den 

domän eller diskursordning som den verkar inom är inte helt självklart. Jag har följt Marianne 

Winther Jörgensen och Louise Phillips (2000) förslag att se avgränsningen av diskurser som en 

analytisk operation. ”Den strukturella diskursen” bör alltså förstås som en modell som jag 

konstruerar och lägger över verkligheten för att skapa en ram för min undersökning. Diskursen 

kan rymma en rad heterogena utsagor och idéer men som ändå delar vissa centrala egenskaper. 

För att identifiera manifestationer av diskursen har jag byggt min analysstrategi på tidigare 

forskning (Jörgensen & Phillips 2000:131–141).  

3.2 Urval 

Sökorden som har använts i urvalsprocessen är ”strukturell rasism”, ”strukturell 

diskriminering”, ”normkritik”, ”identitetspolitik”, ”rasistisk struktur” och alternativa 

böjningsformer av dessa fraser. För att styrka giltigheten i mina sökresultat har jag använt 

tidigare forskning. I vissa avseenden påminner min insamlingsmetod om snöbollsurval 

eftersom hänvisningar till aktörer eller tidigare debatter och texter som förekommit i det första 

urvalet har följts upp och ofta lett till att materialet har utökats. På så sätt har jag fört en ”dialog” 

med materialet i syfte att försöka nå teoretisk mättnad – den punkt då utsagorna i materialet 

börjar likna varandra så pass mycket att det är rimligt att anta att ingen väsentlig information 

saknas (Bryman 2012:424ff).  

 

För åren 2012–2016 har sökningarna i Mediearkivet genererat ett oöverskådligt material för en 

begränsad studie som denna. Därför har jag funnit material för dessa år genom att studera texter 

publicerade i samband med vissa kontroversiella och uppmärksammade skeenden som kan 

tänkas ha aktiverat kampen mellan de två diskurserna om rasismen i Sverige, vilket eventuellt 

kan medföra vissa begränsningar för resultaten som genereras. Dessa skeenden har lokaliserats 

med hjälp av dialogen med materialet, artikelantologin Rasismen i Sverige (Mohtadi & Mavi 

2014), den tidigare forskningen (se kap. 5) samt min tidigare förförståelse för ämnet. 
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Utifrån det insamlade materialet har jag gjort ett ändamålsenligt urval av några färre texter att 

analysera mer djupgående. Eftersom mitt syfte är att återskapa ett händelseförlopp och fastställa 

vad en specifik del av samhällsdebattens deltagare håller för sanning vore det olämpligt att 

använda ett slumpmässigt urval (Tansey 2007). När jag har övervägt om en text ska undersökas 

närmare eller inte har jag utgått ifrån hur representativ den är för den strukturella diskursen, hur 

stor del av befolkningen som kan tänkas ha nåtts av den och hur prestigefylld plattformen som 

texten framförts på kan tänkas ha varit. Det sistnämnda kriteriet kan tolkas som om det är 

utformat med en inbyggd skevhet som på förhand kan leda till resultat som bekräftar att 

diskursens inflytande har ökat över tid. Men dessa kriterier gäller endast texterna som har 

närlästs, medan den resterande delen av materialet har bidragit till en mer nyanserad helhetsbild. 

 

Valet att betona mer ”formella” källor medför ett potentiellt validitetsproblem. De varianter av 

den strukturella diskursen som manifesteras på sociala medier är möjligtvis mer ideologiska 

och antagonistiska än vad manifestationerna på exempelvis DN Debatt är. Således kan studiens 

slutsatser om diskursen eventuellt vara begränsade till de mer nyanserade, ”sofistikerade” 

varianterna av diskursen. 

3.3 Etiska överväganden 

Tidigare forskning tyder på att etnicitet och ras (som social konstruktion med verkliga 

konsekvenser) är relevanta analyskategorier för att förstå variationer i människors uppfattningar 

om rasism (Carter & Murphy 2015; Hübinette et al. 2012; Hübinette 2014; Norton & Summers 

2011). Att som forskare tillskriva människor som man studerar en viss etnicitet/ras är dock inte 

etiskt problemfritt. Lyckligtvis har jag kunnat förlita mig på textförfattarnas egna uttalanden 

om sin etnicitet/ras och på så vis arbeta runt dilemmat.  

 

Ett relaterat dilemma är frågan om vilka begrepp som ska användas för att beskriva ras/etnicitet. 

Jag har valt att använda ”majoritetssvenskar” för att beteckna majoritetsbefolkningen 

respektive ”minoritetssvenskar” för att beteckna människor som generellt inte betraktas som 

vita i Sverige, som har adopterats, invandrat eller på annat sätt har ursprung som inte är 

majoritetssvenskt, men som bor och verkar i Sverige. Begreppen är inte problem- eller 

värderingsfria men valet har gjorts i brist på bättre, vedertagna alternativ (jfr. Hübinette et al. 

2012:15, 220). 
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Ett annat etiskt dilemma rör avsaknaden av informerat samtycke hos de aktörer vars texter jag 

studerar (Bryman 2012:138). Min bedömning är att detta inte är ett problem eftersom jag inte 

kartlägger enskilda aktörer eller deras åsikter, snarare studerar jag deras texter som uttryck för 

diskurser. Därtill har jag valt att endast studera material som är tillgängligt för offentligheten. 
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4. Teoretiskt ramverk 

För att uppnå forskningsstudiens syfte har jag valt att arbeta med Essex-skolans 

poststrukturalistiska diskursanalys, även kallad politisk diskursteori (PDT) (Glynos & Howarth 

2007; Glynos et al. 2009). PDT innefattar både en metod och ett teoretiskt ramverk som kan 

härledas till statsvetarna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes inflytelserika verk Hegemony 

and Socialist Strategy (1985). Jag har valt att arbeta med PDT eftersom dess teoretiska ramverk 

lämpar sig för att studera just politiska kamper om mening, hur människors identiteter kopplas 

till dessa kamper och hur rådande sanningar förändras eller förblir permanenta över tid (Ibid. 

387–391). I det här kapitlet ämnar jag beskriva PDT i grova drag för att ge läsaren en bättre 

förståelse för det teoretiska ramverk som ligger till grund för min studies forskningsdesign. 

4.1 Vetenskapsteoretiska antaganden 

PDT bygger på ett socialkonstruktivistiskt ramverk vilket innebär en anti-essentialistisk 

ontologi och ett kritiskt förhållningssätt till kunskap (Jörgensen & Phillips 2000:11f). 

Utgångspunkten är att verkligheten endast är tillgänglig för oss genom våra tolkningar vilka 

oundvikligen präglas av våra historiska och kulturella kontexter. Diskursteorin förnekar inte att 

det existerar en fysisk verklighet men man menar att den inte har någon inneboende mening 

som den kan kommunicera till oss. Det är genom att tolka och tala om världen på vissa bestämda 

sätt som vi ger den mening och gör den begriplig för oss (Ibid. 12). Således är vår kunskap och 

alla sociala fenomen inklusive våra identiteter produkter av våra gemensamma sätt att tolka och 

kategorisera världen – någonting som vi gör genom diskurser (Ibid. 18).  

 

Diskurs är ett svårdefinierat begrepp men kan förstås som beskrivet av statsvetaren Helena 

Tinnerholm Ljungberg (2015:28f): ”[E]n serie gemensamma antaganden och försanthållanden 

som gör det möjligt att sortera, tolka, värdera och kommunicera information på ett mer eller 

mindre likartat och sammanhängande sätt”. En diskurs är alltså ett bestämt sätt att tolka och tala 

om världen eller en del av den som både skapar och upprätthåller en viss världsbild (Jörgensen 

& Phillips 2000:136). Med Michel Foucaults ord kan diskurser förstås som ”kunskapsregimer” 

som producerar ”sanningseffekter” (Ibid 20f). Inom en given kontext sätter våra sanningar 

gränserna för vilka handlingar som ses som naturliga, normala och rationella respektive 

onaturliga, avvikande och irrationella. Således har diskurser icke-språkliga effekter som ofta är 

djupt inbäddade i allt från våra lagar till sociala normer (Ibid. 41ff). 
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Principiellt kan vi konstruera verkligheten precis hur vi vill eftersom varje enskild social praktik 

bidrar till den kollektiva, sociala process som skapar diskurser som i sin tur producerar kunskap 

och identiteter. En social verklighet är alltid kontingent, det vill säga möjlig men inte 

nödvändig. Samtidigt har varje enskild praktik oftast ingen radikal, omvälvande effekt på 

processen och således har enskilda subjekt begränsade möjligheter att manipulera rådande 

försanthållanden. Detta förhållande förser varje diskurs med en inbyggd tröghet (Ibid. 18–33, 

150f).  

 

PDT framhåller att mening alltid skapas relationellt och differentiellt inom en given diskurs 

”nätverk”. Konkret betyder det att olika element som ord, objekt, subjekt, handlingar och 

företeelser ges mening inom en given diskurs genom dess relation till andra element som det 

inte är (Ibid. 15–18). Glynos et al. (2009:8) exemplifierar detta med ordet “far” vars mening 

beror på dess negativa relation till ord som ”mor”, ”son, ”dotter” och så vidare. Detta betyder 

inte att allting är språk, snarare att språkets egenskaper råder för alla meningsfulla sociala 

fenomen. Diskurser skapas, förstärks eller utmanas genom att vi kopplar ihop olika element och 

ställer de i bestämda relationer till varandra. Detta kallas för artikulation och är en inneboende 

egenskap hos alla sociala praktiker. Elementen som vi artikulerar ihop till en diskurs kan 

existera oberoende av diskursen, till exempel varelsen ”hund”. Men för att vi ska kunna uppfatta 

hunden som någonting meningsfullt måste vi begripliggöra den, liksom allt annat, genom att 

skapa en diskurs som skiljer dem från ”människa” och ”katt” samt knyta dem till kategorier 

som ”husdjur” som skiljer sig från ”vilddjur” och så vidare. Alla dessa gränsdragningar är 

kontingenta och således är diskurser också det (Ibid.; Jörgensen & Phillips 2000:15–18). 

4.2 Förändring och beständighet 

Eftersom alla element saknar inneboende mening finns det principiellt en oändlig mängd sätt 

som ett givet element kan fixeras på. Därav måste element göras entydiga för att de ska 

begripliggöras. Att etablera entydighet över elementen inom en viss diskursordning kan sägas 

vara målet för varje diskurs. Diskursordning är ett begrepp från den kritiska diskursanalysen 

(CDA) som betecknar ”ett socialt rum där diskurser delvis täcker samma terräng som de 

konkurrerar om att ge innehåll var och en på sitt sätt” (Jörgensen & Phillips 2000:63ff).  

 

För att göra världen begriplig krävs alltså att den grundläggande, ontologiska konflikten om 

betydelsefixering övervinns. Men konflikten kan principiellt inte undantryckas för evigt 

eftersom diskursens ”insida” definieras relationellt och differentiellt av samma ”utsida” som 
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hotar att destabilisera dess entydighet. De andra, undantryckta betydelserna som en etablerad 

diskurs måste förskjuta till sin symboliska utsida hotar alltid att destabilisera entydigheten och 

öppna för konflikt igen. Således är diskurser alltid instabila och i slutändan finns alltid 

möjligheten att förändra rådande försanthållanden (Glynos et al. 2009:8f; Jörgensen & Phillips 

2000:35f). En diskurs kan dock tillfälligt uppnå entydighet inom en viss diskursordning – 

sådana diskurser kallas för hegemoniska. Den kunskap och de identiteter som en hegemonisk 

diskurs producerar brukar te sig som naturliga, objektiva eller ”sunt förnuft”. Således kan 

självklar kunskap förstås som resultatet av ett tidigare maktingrepp som tryckt undan alternativa 

betydelsefixeringar (Jörgensen & Phillips 2000:44f, 54ff).  

 

Inom PDT bör makt förstås som ett brett begrepp som betecknar en inneboende egenskap hos 

alla artikulationer. Varje etablerad diskurs bygger på makt som trycker undan alternativa 

diskurser och betydelser – således förstås makt som någonting begränsande. Men samtidigt 

skulle människor inte kunna begripliggöra världen utan diskurser eftersom varje social ordning 

är beroende av dem. Således är makt också någonting produktivt som skapar en beboelig 

omvärld för oss (Ibid. 20f, 44f). En bestämd social ordning bygger alltså alltid på historiskt och 

kulturellt givna maktförhållanden, men eftersom diskurserna som skapar en given social 

ordning präglas av kontingens finns alltid möjligheten att bestrida eller göra politik av det 

sociala och förgivettagna. Tvärtom kan också det politiska och omstridda bli en del av den 

förgivettagna sociala ordningen (Ibid. 25, 40–47; Mouffe 2008:24ff; Norval 2009:314). I 

slutändan drivs samhällelig förändring respektive beständighet av subjekt. 

4.3 Subjekt, identitet och agens 

Inom PDT betraktas subjekt inte som universella, autonoma aktörer som agerar rationellt utifrån 

sina motiv och tillgänglig information. Subjektet må ha agens men graden av agens varierar 

efter kontext och den begränsas av subjektets identiteter som sätter reglerna för vilka handlingar 

som är möjliga. Diskursteorin vänder sig samtidigt mot marxistiska/strukturalistiska teorier om 

att subjektet bär på en, sann identitet som determineras av ekonomin eller andra strukturella 

faktorer (Jörgensen & Phillips 2000:48). Subjektet bär på flera identiteter som bestäms ”utifrån” 

av diskurser som interpellerar, eller försätter, subjektet i bestämda subjektspositioner. Eftersom 

diskurser skapas genom sociala processer kan man säga att subjektet tilldelas identiteter av sin 

omgivning, samtidigt har subjektet själv också en viss inverkan på denna process. Med en given 

subjektsposition följer alltid vissa förväntningar eller regler för hur subjektet ska uppföra sig. 
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En identitet kan alltså förstås som en reducering av möjligheter som förser subjektet med en 

entydig identitet på bekostnad av att andra möjligheter undantrycks (Ibid. 48f).  

 

Samtidigt är identiteter nödvändiga för att subjektet ska kunna orientera sig, begripliggöra 

omvärlden och sin egen plats i den. Enligt PDT låter sig subjekt interpelleras på grund av att 

deras tillvaro präglas av en konstituerande brist, precis som diskurser, vilket ofrånkomligt leder 

till en obehaglig, bristande helhetskänsla. Det gör att subjektet försöker finna sitt ”hela jag”, 

ordning och trygghet i diskursernas subjektspositioner (Ibid. 49ff; Norval 2000:330; jfr. Alcoff 

1999). Men eftersom identiteter är diskursiva präglas de också av kontingens och instabilitet, 

således kan en given identitet endast förse subjektet med en helhetskänsla så länge som den 

lyckas dölja detta (Glynos & Howarth 2007:127–132).  

 

Identiteter är inte statiska men de präglas av samma inbyggda tröghet som diskurser vilket gör 

att de alltid är relativt fastlåsta och svårföränderliga. Identiteter som nationalitet och etnicitet 

levs ut, vi utvecklar ofta starka känslomässiga band till dem och de konstituerar en central del 

av vår sociala ordning trots att de saknar en inneboende essens och principiellt alltid är öppna 

för förändring (Alcoff 1999; Norval 2000:330; Norval 2001; Jörgensen & Phillips 2000:50fff). 

Identiteter präglas också av relationellt-differentiellt meningsskapande, vilket implicerar att ett 

subjekt inte meningsfullt kan identifiera sig som exempelvis ”svensk” utan att det finns någon 

”Annan” som konstrueras som någonting en identifierar sig i motsats till. Eftersom identiteter 

är sociala fenomen så är övergången glidande mellan en individuell identitet som ”svensk” och 

en kollektiv identitet som ”svenskar”. En identitet implicerar alltså alltid ett ”vi och dem” som 

har möjligheten att anta en fientlig, antagonistisk form (Jörgensen & Phillips 2000:48–51; 

Mouffe 2008:22–33).  

 

När PDT:s subjektsförståelse appliceras på samhällsnivå kan den förklara varför en viss diskurs 

får fäste istället för en annan när världen präglas av kontingens. En diskurs förblir framgångsrik 

så länge den lyckas förse subjektet med en känsla av helhet – vad som kallas njutning med 

psykoanalysens begrepp. Hegemoniska diskurser kan förstås som diskurser som är särskilt bra 

på detta. Förändring av rådande sanningar möjliggörs framförallt under de stunder som 

subjektet upplever dislokation – starka motsägelser i hennes sanningsbild/identitet. När 

subjektet upplever dislokation kan hen tvingas att söka njutning i alternativa diskurser vilket 

eventuellt kan resultera i ett paradigmskifte när det sker i stor skala (Glynos & Howarth 

2007:120–132; Norval 1996:301f; Tinnerholm Ljungberg 2015:34–38).  
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Dislokationer leder inte oundvikligt till förändring. I många fall kan diskurser räddas genom att 

nyttja understödjande fantasier som kan skyla över eller inkorporera dislokationer och 

ambivalens i diskursens narrativ så att subjektens njutning kan förbli intakt. Diskurser kan 

aldrig representera världen i dess helhet, således måste deras brister kompenseras med hjälp av 

fantasier. Med andra ord möjliggör vår fantasi diskurser och vår orientering i världen snarare 

än förvränger den (Fridolfsson 2004; Glynos 2011:70fff).  

 

Fantasier förser ofta förklaringar av diskursens ontologiska brister som en konsekvens av något 

”empiriskt”, tillfälligt hinder (Glynos 2011:70f). Hindret kan principiellt anta vilken form som 

helst men manifesteras ofta som någon extern syndabock eller fientlig ”kraft”, till exempel en 

viss grupp människor (”de Andra”), som hotar eller hindrar ”oss” från ”vårt sätt att leva”. På så 

sätt kan diskursen fortsätta förse subjektet med njutning genom att dess understödjande 

fantasier erbjuder subjektet ett löfte om ”helhet” som kommer efter att hindret har överkommits. 

Njutning, i dess psykoanalytiska betydelse, behöver alltså inte upplevas som tillfredsställande 

på ett medvetet plan, det kan likväl upplevas som ett ”nödvändigt lidande” (Glynos & Howarth 

2007: 120–124, 141–152; Fridolfsson 2004:81; Norval 2000:339fff).  

 

Njutningen som diskurser förser oss med gör att vi ofta utvecklar starka, känslomässiga band 

till dem och den kunskap/subjektspositioner som de producerar, vilket också bidrar till deras 

”tröghet”. Således kan vi förstå varför kunskap, från vetenskapliga teorier till sociala normer, 

kan förbli rådande även om den bygger på motsägelser. Sammanfattningsvis menar PDT att 

subjektet må ha autonomi och rationalitet, speciellt under dislokationer, men att dessa är 

begränsade och att subjektets handlingar också styrs av identiteter, känslor och fantasi. 

Individer har viss makt att påverka de rådande idéerna i samhället, men eftersom våra idéer 

bygger på diskurser så har de en slags självständighet som också gör att de kan ”styra” oss 

(Glynos & Howarth 2007:141–152; Glynos 2011:69–73). I nästa avsnitt vänder jag mig mot 

den tidigare forskningen för att kartlägga de diskurser som styr uppfattningarna om rasismen i 

Sverige.  
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5. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen tyder på att svenskars uppfattningar om rasism generellt grundar sig 

på två konkurrerande diskurser som verkar inom samma diskursordning. Fram till idag tycks 

etnologerna Oscar Pripp och Magnus Öhlander vara de som har utfört den mest grundliga 

undersökningen av dessa diskurser. I Fallet Nogger Black (2008) presenterar forskarna en 

diskursanalytisk fallstudie av den offentliga debatten som följde lanseringen av GB-glassen 

”Nogger Black”. Under år 2005 uppmanades konsumenter att bojkotta glassen av den statligt 

finansierade organisationen Centrum mot rasism (CMR), eftersom de bedömde att glassens 

marknadsföring anspelade på flera rasistiska associationer och stereotyper av svarta människor 

och afroamerikansk kultur (Pripp & Öhlander 2008:11–14).  

 

Kritiken som CMR uttryckte väckte en enorm samhällsdebatt. Forskarna analyserar ett 

avgränsat urval men lyckas ändock samla in cirka 180 artiklar publicerade i svensk press samt 

60 blogginlägg, vilket säger en hel del om debattens magnitud. Studien tar avstamp i frågan om 

varför debatten blev så omfattande och reaktionerna så starka, i synnerhet när den absoluta 

majoriteten av debattdeltagarna uttryckte att frågan var betydelselös eller löjeväckande (Ibid.).  

5.1 Den hegemoniska diskursen 

Genom sin analys identifierar Pripp och Öhlander en diskurs som de kallar ”det dominerande 

synsättet på rasism” som en överväldigande majoritet av debattdeltagarna gav uttryck för. 

Synsättet hade dessutom stor spridning bland debattörer ur ”olika politiska läger, skilda 

samhällsskikt samt olika delar av landet, i staden och på landsbygden” (Ibid. 89). Därtill menar 

de att synsättet tycktes reglera ”vad som var rimligt att påstå om rasism i den svenska 

offentligheten” (Ibid. 95). Med PDT kan detta ”synsätt” tolkas som en hegemonisk diskurs om 

rasismen i Sverige. 

 

Enligt Pripp och Öhlander menar förespråkarna för det dominerande synsättet att riktig rasism 

bygger på medvetna intentioner och avsiktliga handlingar. Rasism utövas således endast av 

människor med rasideologiska övertygelser som har för avsikt att omsätta ideologin i konkreta 

handlingar. Således är ett påstående om att en handling/utsaga är rasistisk samtidigt en 

anklagelse mot de inblandade att de hyser sådana övertygelser (Ibid. 75–95). Man menar också 

att riktig rasism bygger på negativa intentioner och negativa föreställningar om en viss 

folkgrupp. Intentionen bakom ett agerande är alltså vad som avgör huruvida det är rasistisk eller 
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inte. Därtill klassificeras handlingar, utsagor, fördomar och stereotyper som bygger på en 

generaliserande men positiv inställning till en viss grupp inte som rasism (Ibid. 25–30). För att 

en yttring ska kunna tolkas som rasistisk bör det också bygga på ett entydigt nedsättande 

språkbruk, symboler eller andra visuella markörer (Ibid. 69–94).  

 

Sedermera finner Pripp och Öhlander att det dominerande synsättet förlägger rasismen hos vissa 

givna och avgränsbara historiska och geografiska sammanhang – oftast utanför Sveriges 

gränser som Tyskland under Nazismen, Sydafrika under Apartheid, USA under slaveriet eller 

Danmark sedan Dansk Folkepartis inval i Folketinget. När rasismen i Sverige påtalas brukar 

den tillskrivas vissa specifika sammanhang eller befolkningssegment som pekas ut som 

avvikande, exempelvis ”bönder i Skåne” (Ibid. 25–30, 75–80). Under senare år finner 

statsvetaren Anders Hellström att rasismen på ett liknande sätt ofta avgränsats till 

Sverigedemokraterna och deras väljare i samhällsdebatten. Dessa har länge beskrivits som 

”okunniga”, ”efterblivna” eller på annat sätt avvikande från det annars moderna, demokratiska, 

progressiva Sverige – med andra ord röstar ingen riktig (upplyst) svensk på SD (Hellström 

2010, 2013). Statsvetaren Jan Jämte framhåller att den dominerande uppfattningen får 

konsekvensen att om det vid ett givet tillfälle finns få rasideologiskt övertygade ”rasister” så 

kan problemen med rasism heller inte vara särskilt utbredda (Jämte 2013:45). 

 

Vad Pripp och Öhlander finner i sin fallstudie tycks i hög grad stämma överens med hur andra 

forskare beskrivit svenskars generella uppfattningar om rasismen i Sverige. Denna diskurs 

tycks ha varit tongivande under merparten av, om inte hela, efterkrigstiden. Vissa forskare 

menar att den till och med kan spåras till 1800-talet (Pripp & Öhlander 2008:89; Dahlstedt & 

Lindberg 2002; Hübinette & Lundström 2011, 2014; Jämte 2013:42–45; Löwander 1997; Lööw 

2007; Pred 2000; SOU 2005:41; SOU 2012:74). 

5.2 Den strukturella diskursen 

I sin analys av debatten om Nogger Black kartlägger Pripp och Öhlander också de implicita 

antagandena hos det marginaliserade ”utökade synsättet på rasism” som CMR och dess få 

försvarare gav uttryck för. I denna diskurs är rasism inte ett begränsat, individuellt fenomen 

utan en strukturell maktordning som existerar i det svenska samhället och som potentiellt 

upprätthålls av alla människor. Man menar att rasismen kan förstås som en samling 

sammanhängande normer och vittspridda föreställningar som upprätthålls genom både 

avsiktligt och oavsiktligt handlande, vilket innebär att rasism också kan spridas genom 



16 

 

handlande som är ogenomtänkt eller i god tro. Följaktligen är det inte bara tydligt identifierbara 

”rasister” som anses kapabla till att sprida rasism och agera rasistiskt. ”Positiva” eller 

”exotifierande” föreställningar om vissa grupper klassificeras också som rasism. Utöver det 

skiftar diskursen fokuset från huruvida intentionerna bakom någons handlande var rasistiska 

till huruvida handlandets konsekvenser var rasistiska. En närliggande idé är att ”den drabbade 

parten” som utsätts för rasism bör ha så kallat ”tolkningsföreträde”. Vidare framhålls att rasism 

bör förstås i dess sociala och historiska sammanhang snarare än som isolerade händelser. 

Slutligen uttrycker företrädarna för det utökade synsättet att det finns en stor omedvetenhet 

kring rasismen i det svenska samhället (Pripp & Öhlander 2008:43–49). Detta ”utökade synsätt” 

är vad jag i föreliggande studie kallar den strukturella diskursen.  

 

Pripp och Öhlanders slutsatser om den strukturella diskursen bör tolkas som relativt osäkra 

eftersom de bygger på väldigt få texter och endast ett fall (Pripp & Öhlander 2008:43f). Deras 

studie säger inte heller någonting om hur dessa idéer kunnat få fäste hos vissa svenskar, om än 

endast hos en minoritet. Det är här som föreliggande studie ämnar bidra till forskningsfältet 

genom att fördjupa kunskapen om den strukturella diskursens element och spåra dess 

manifestationer i den svenska samhällsdebatten över tid.  

5.3 Den hegemoniska diskursens grepp 

Det kan te sig motsägelsefullt att den dominerande uppfattningen är att rasismen är ett 

marginellt problem som endast rör rasideologiskt övertygade grupper när Sverige, statistiskt 

sett, uppvisar ungefär samma ojämlika levnadsvillkor och resursfördelning mellan majoritets- 

och minoritetsbefolkningen som andra, jämförbara industrialiserade länder (Alesina, 

Michalopoulos & Papaioannou 2016; de los Reyes & Wingborg 2002; Heath, Rothon & Kilpi 

2008). Flera studier pekar på en relativt utbredd etnisk/raslig diskriminering bland annat på 

arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, i utbildningssystemet och inom politiken (t.ex. Ahmed & 

Hammarstedt 2007; Aldén, Hammarstedt & Neuman 2015; Andersson 1998; Arai, Bursell & 

Nekby 2015; Arai & Skogman Thoursie 2009; Dancygier et al. 2015; Högdin 2007). 

Diskriminering kan inte förklara den etniska/rasifierade samhällsskiktningen i Sverige på egen 

hand. Men det verkar rimligt att konstatera att rasism som fenomen inte kan begränsas till 

rasideologiskt övertygade grupper och individer (jfr. Mattsson & Lindberg 2004:8; SOU 

1992:96; SOU 2012:74). Glappet mellan detta tillsynes relativt okontroversiella påstående och 

den rådande uppfattningen om rasismen har inspirerat en betydande del forskning. Flera 

forskare menar att uppfattningen är starkt sammankopplade med den nationella självbilden. 
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Historikern Heléne Lööw kallar den dominerande självbilden för ”det goda Sverige” och menar 

att den bygger på en utbredd föreställning om Sverige som en nation byggd på neutralitet, 

humanism och vars historia är fri från all form av rasism och intolerans (Lööw 2007:82). På 

likartade sätt beskriver flera forskare svenskars generella syn på Sverige som en exceptionellt 

modern och progressiv nation som genomsyras av demokratiska värden, tolerans och jämlikhet 

– en ”moralisk stormakt” och ”världssamvete”. Självbilden inkluderar ett historiskt narrativ om 

Sverige som en nation som stod utanför kolonialismen, imperialismen och världskrigen. En 

särskilt antirasistisk nation som aldrig låtit rasister få fotfäste inom politiken och som slutit upp 

mot förtryckande regimer som Sydafrika under apartheid (Pred 2000; Hübinette & Lundström 

2011, 2014; Hübinette et al. 2012:11–36, Jämte 2013:40f, 459–469; Lööw 2007:82; Pripp & 

Öhlander 2008:75fff). Samtidigt framhåller Lööw att självbilden bygger på att vissa andra 

historiska skeenden tonats ned och eventuellt glömts bort, exempelvis hur den offentliga 

politiken som förts gentemot romer och samer sett ut (Lööw 2007:82; jfr. Ds 2014:8). Utifrån 

PDT kan ”det goda Sverige” tolkas som en hegemonisk nationell diskurs. 

 

Genom diskursen artikuleras också svenskar som särskilt fredliga, goda och antirasistiska 

människor. Således formas en uppfattning av Sverige som en ”postrasistisk” nation vars folk 

består av antirasistiska, toleranta och ”färgblinda” svenskar (Hübinette et al. 2012:11; Pripp och 

Öhlander 86–90; jfr. Lentin 2011). Samtidigt visar flera forskare att den rådande uppfattningen 

om vem som är svensk endast innefattar vita ”etniska” svenskar. Således konstrueras en 

ekvivalenskedja där Sverige och svenskhet likställs med både vithet och antirasism. Det får 

konsekvensen att alla som betraktas som vita svenskar också betraktas, och ofta identifierar sig 

själva, som exemplariska antirasister (Hübinette 2014:83; se även Hübinette et al. 2012; 

Hübinette & Lundström 2011:44; Mattsson 2011).  

 

Denna ekvivalenskedja kan tänkas utgöra en central, affektionsladdad del av många 

majoritetssvenskars identiteter vilket kan förklara varför den hegemoniska diskursen om rasism 

tycks ha ett sådant starkt fäste i Sverige. Liksom varför den strukturella diskursen bemötts av 

kraftfullt motstånd, ofta med känslomässiga inslag, även av människor som inte ser sig själva 

som särskilt nationalistiska eftersom diskursen har hotat en stark källa till njutning (Hübinette 

2011, 2014:83f; Jämte 2013:466ff; Pripp & Öhlander 2008:86–90; jfr. Glynos & Howarth 

2007:107; Mouffe 2008:32ff; Norval 2001; Žižek 1993:202).  
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5.4 Avslutande kommentarer 

Den tidigare forskningen visar hur den hegemoniska diskursen förklarar förekomsten av rasism, 

varför dess hegemoniska ställning har kunnat vara så ihärdig över tid samt grunddragen i den 

strukturella diskursen. Mitt bidrag till forskningen är att fördjupa förståelsen för den sistnämnda 

diskursen. Det är diskrepansen mellan forskningen på rasism och den dominerande 

uppfattningen om rasismen i Sverige som har fångat mitt intresse för detta forskningsfält. Som 

socialkonstruktivistisk forskare har en inte möjlighet att värdera diskurser utifrån några extern-

diskursiva, objektiva kriterier. Men de två diskurserna om rasismen i Sverige behöver inte 

värderas som lika eller lika ”sanna” för det (Jörgensen & Phillips 2000:152ff).  

 

En diskursteoretisk förståelse av rasism skulle otvivelaktigt placera sig närmare den strukturella 

diskursen än den hegemoniska. I enlighet med PDT behöver ingen vara rasideologiskt 

övertygad för att ett samhälle ska präglas av etnisk/raslig diskriminering. Att det finns någon 

form av rasistisk diskurs som är med och strukturerar den sociala ordningen är tillräckligt (se 

Mattsson 2004:119ff; jfr Boréus 2006; Norval 1996). Om vi bedömer en sådan rasistisk diskurs 

som oönskad så kan den hegemoniska och strukturella diskursen värderas utifrån deras 

instrumentella potential att hantera en sådan problematik och föra det svenska samhället 

närmare dess liberaldemokratiska ideal. I föreliggande studie avstår jag dock från att dra några 

normativa slutsatser på grund av det begränsade empiriska underlaget.   
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6. Metod och analysstrategi 

Som metod är PDT:s kunskapsmässiga ambition att bidra med djupgående kontextuella 

förklaringar av avgränsade sociala fenomen. Den socialkonstruktivistiska ansatsen förnekar 

möjligheten att finna objektiva sanningar eller universella, kausala lagar inom 

samhällsvetenskapen. Men det innebär inte att all kunskap kan reduceras till likvärdiga 

subjektiva tolkningar. Inom en given kontext är sociala konstruktioner oftast tämligen fastlåsta, 

således kan vissa tolkningar bedömas som giltigare än andra (Glynos & Howarth 2007:1–17; 

Jörgensen & Phillips 2000:152ff). Följaktligen bör min analys reliabilitet och validitet värderas 

utifrån om mina tolkningar är övertygande för andra oberoende observatörer som är insatta i 

forskningsfältet. Jag försöker underlätta detta genom att vara så transparent som möjligt 

(Bergström & Boréus 2012:405fff). Om studien är framgångsrik kan den bidra till en början på 

fördjupad förståelse för en av tanketraditionerna som ligger till grund för svenskars 

uppfattningar om rasismen i Sverige. 

 

Metod 

Jag närmar mig det empiriska materialet genom PDT:s retroduktiva metod. Det innebär att jag 

söker identifiera manifestationer av den strukturella diskursen genom att finna 

regelbundenheter i de studerade texterna och härleda ”reglerna” som kan tänkas ha gjort 

utsagorna möjliga och likartade. Med andra ord utgår jag från observationen av ett mönster och 

söker därefter härleda en rimlig hypotetisk förklaring till vilka underliggande mekanismer som 

skulle kunna ligga till grund för det observerade mönstret (Glynos & Howarth 2007: 18–48, 

136).  

 

Genom retroduktion kan jag generera en hypotetisk förklaring av diskursens logik, det vill säga 

vilka dess centrala element och problemframställningar är. Den grundläggande premissen är att 

en ”diskursiv struktur kan påvisas för att det finns en systematik i de idéer, åsikter, begrepp, 

sätt att tänka och bete sig på som formas i ett givet sammanhang, och tack vare effekterna av 

dessa sätt att tänka och bete sig” (Mills 1997:15, citerad i Tinnerholm Ljungberg 2015:54). 

Genom retroduktion söker jag också härleda en hypotetisk förklaring av diskursens utveckling 

över tid – vilka faktorer som skulle kunna förklara varför spridningen av diskursens idéer har 

ökat, minskat eller förblivit densamma över tid.  
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Utöver metodlitteraturen har min forskningsdesign utformats med hjälp av Ulf Mörkenstam 

(1999), Maria Carbin (2010), Helena Tinnerholm Ljungberg (2015) och Per-Anders Svärds 

(2015) respektive studier som har fungerat som mallar för hur diskursanalyser kan genomföras. 

 

Analysstrategi  

Eftersom Pripp och Öhlander (2008:43–49) redan har stakat ut den strukturella diskursens 

generella drag bygger jag delvis min analysstrategi på en idealtyp som grundar sig på deras 

resultat. Idealtypen jämförs med varje text för att identifiera utsagor som rimligtvis kan tänkas 

bygga på den strukturella diskursen. Den kan sammanfattas i fem punkter: 

 

1. Rasismen är strukturell/institutionell/en maktordning/struktur som existerar i det svenska samhället. 

2. Rasismen är en konsekvens av både avsiktligt och oavsiktligt handlande. 

3. Rasistiska företeelser bör förstås i ett historiskt sammanhang. 

4. Det finns en stor omedvetenhet kring rasismen i det svenska samhället. 

5. Om en handling är rasistisk eller inte bör bedömas utifrån dess konsekvenser snarare än dess 

intentioner. Den drabbade parten bör ha tolkningsföreträde. 

 

För att fördjupa förståelsen av diskursen analyserar jag de utvalda texterna genom att närläsa 

dem och dekonstruera deras innehåll. Jag söker framförallt efter centrala idéer, argument, 

premisser och identiteter som texterna ger uttryck för, i syfte att skapa en sammanfattande bild 

av den strukturella diskursens centrala element och problemframställningar. Därtill söker jag 

efter olika former av retoriska grepp som eventuellt kan tjäna som understödjande fantasier 

och/eller känslomässiga drivkrafter för den strukturella diskursen. Det kan handla om 

metaforer, narrativ eller framtidsscenarion som innefattar saliggörande löften om helhet (en 

kommande njutning) då något hinder har övervunnits och/eller varsel om en hotfull, katastrofal 

framtid om hindret inte övervinns. I fokus står fantasier som berör kollektiva identiteter och 

identifierar någon specifik grupp (de Andra) som hindret som måste överkommas. Utöver det 

söker jag identifiera dislokationer, det vill säga händelser som kan tänkas ha haft en särskilt 

destabiliserande verkan på den hegemoniska uppfattningen om rasismen i Sverige och öppnat 

upp för alternativa diskurser (Bergström & Boréus 2012:387fff; Glynos & Howarth 2007:145–

152; Jörgensen & Phillips 2000:57ff).   
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I syfte att göra min analysstrategi mer konkret ställer jag följande frågor till varje enskild text 

och till materialet i dess helhet: 

 

• Hur framställs problemet med rasism?  

• Vilka är rasismens orsaker?  

• Vilka lösningar föreslås?  

• Vad lämnas oproblematiserat? 

• Finns det några element som det råder oenigheter kring? 

• Förekommer kommentarer på den dominerande uppfattningen om rasism? 

• Kan några indikationer på centrala subjektspositioner/identiteter uttydas? 

• Kan några indikationer på kollektiva fantasier identifieras? 

• Kan några indikationer på dislokerande skeenden identifieras?  
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7. Resultat och analys 

I föreliggande kapitel spårar jag den strukturella diskursens utveckling över tid genom dess 

manifestationer i den offentliga debatten. Parallellt med detta beskriver och analyserar jag 

diskursens centrala element och problemframställningar. Flera indikationer tyder på att 

diskursens inflytande över samhällsdebatten har ökat, även om den är långt ifrån att överta den 

hegemoniska diskursens position. I kapitlets avslutande del förs en kortfattad teoretisk 

diskussion med några empiriska inslag om den pådrivande roll som dislokationer, 

subjektspositioner och fantasier eventuellt kan tänkas ha haft för diskursens tillsynes ökade 

inflytande. 

7.1 De första stegen 

Omkring år 1990 började den strukturella diskursen om rasism ta form i den offentliga debatten 

i Sverige. Detta skedde framförallt genom att den postkoloniala teorin kom att utforskas av 

akademiker och journalister (se Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999; t.ex. Dahlstedt 1998; 

Gardell 1998; Jonsson 1993a, 1995; Löwander 1997; Molina 1997; Peterson 1997; Sernhede 

1996; Tesfahuney 1998, 1999; Ålund & Schierup 1991). Med postkolonialismens idéer började 

ett fåtal forskare och journalister tala om rasism som en global maktordning byggd på den 

koloniala rasideologin om vit, europeisk överordning. Dock talade man inte direkt om vad den 

globala rasistiska maktordningen hade för effekter i Sverige i de allra tidigaste texterna, utan 

man förhöll sig till att tala om rasismen på en mer abstrakt europeisk eller global nivå. (Azar 

1989; Helgesson 1992, 1994; Jonsson 1992a, 1992b, 1993b, 1995; Wästberg 1990).  

 

Trots att förhållandena i Sverige inte stod i fokus i de tidiga postkolonialistiska texterna i 

samhällsdebatten så går det att utläsa några av den strukturella diskursens centrala element i 

dessa texter: Rasismen bör förstås i ett historiskt sammanhang – närmare bestämt den 

europeiska kolonialismen och slavhandelns historia samt hur rasismen nyttjats för att legitimera 

den. Det framhålls, om än implicit, att Sverige som nation inte står utanför ”den globala 

postkoloniala ordningen” utan snarare gynnas av den som en del av inkluderingen i Europa och 

Västvärlden (Jonsson 1993b). Därutöver läggs grunden för förståelsen av rasismen som en 

specifik maktordning – en maktordning som systematiskt privilegierar just de grupper som 

kategoriseras som vita medan ”de andra” som kategoriseras som icke-vita förtrycks (Ibid.).  
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Vit rasmaktordning 

Under den senare hälften av 1990-talet kom dock flera journalister och akademiker att tala 

direkt om rasismen i Sverige som en strukturell maktordning i samhällsdebatten (Andersson 

1995, 1997; Arrhenius 1996; Gunnarsson 1994; Lööw 1995; Jonsson 1996; Lindqvist 1996; 

Schierup 1996; Wirtén 1996, 1998). I en text ur Expressen Kultur utvecklas tanken om hur 

den ”vita rasmaktordningen” som antyds råda i Sverige skiljer sig från andra ”rasismer”:  

 

”Vit rasideologi har vuxit fram som ett sätt att legitimera vitas förtryck av svarta. Svart [amerikansk] 

rasideologi har däremot vuxit fram som ett sätt att bryta detta förtryck. Bara om den var samhällsbärande 

skulle den svarta rasideologin vara jämförbar med den vita. […] Kanske kan det bidra till att höja nivån 

på den svenska rasismdebatt som verkar ha kört fast i en ”rör inte min kompis”-analys enligt vilken rasism 

är vanföreställningar hos enskilda individer som kan botas med information” (Polite 1998). 

 

Texten visar också på hur diskursen tar form som ett kontrahegemoniskt projekt, med andra ord 

som en kritik av den rådande förståelsen av rasism. Tanken om att rasismen bygger på vit 

överordnad löper som en röd tråd genom materialet fram till idag. Ett mer dagsaktuellt exempel 

på detta kan tydas ur ett blogginlägg från år 2014 på den välkända antirasistiska bloggen 

Rummet. I inlägget skriver författaren under rubriken ”Vad är rasism, egentligen?” och ”Är det 

bara vita som kan vara rasister?! Omvänd rasism, dåråå? (sic)”: 

 

”För det första: låt oss skilja mellan ”rasism” och ”rasistiska fördomar” […] Rasistiska fördomar är 

förutfattade uppfattningar man kan ha kring olika människor utifrån utseende och etnicitet […] Rasism är 

däremot ett system [...] som värderar en viss grupp/”ras” över en annan. Skillnaden mellan rasistiska 

fördomar och rasism stavas m-a-k-t. […] Om en svart svensk person säger att ”alla vita är lata” påverkar 

det alltså inte uppfattningen av vita personer, eller deras inflytande i Sverige som grupp; om någon 

däremot säger ”alla svarta är lata” yttrar de en rasistisk fördom som underbyggs av hundratals år av 

europeisk rasism och kolonialism, och som lever kvar och påverkar den svenska svarta minoriteten även 

idag. […] ”omvänd rasism” [är] inte en relevant eller funktionell kategori” (Kiros 2014c). 

 

Problemframställning 

Under det sena 1990-talet vidareutvecklades den strukturella diskursens problemframställning. 

I en debattartikel ur Expressen från 1998 uttrycks några av de idéer som jag identifierar som 

diskursens mest centrala delar: 

 

”Sverige präglas i växande grad av en strukturell rasdiskriminering. Det finns ett slags etnisk stege som 

återkommer på arbetsmarknaden, i arbetslivet, boendet och familjers inkomstutveckling. Längst ner 
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befinner sig de med afrikansk bakgrund, där över de med rötter i Mellanöstern, asiater, latinamerikaner 

och vidare upp mot vita nordeuropéer som har samma möjligheter som etniska svenskar. […] Vi måste 

börja diskutera hur den här stegen kan rivas ner. Den försvinner inte av sig själv. Det räcker inte med 

kampanjer och opinionsbildning. […] Det är hög tid att ta en ordentlig diskussion om bland annat positiv 

särbehandling” (Wirtén 1998). 

 

Här lyfter skribenten den etniska skiktningen i samhället som problemet, ”den strukturella 

rasdiskrimineringen” anges som dess orsak och positiv särbehandling föreslås som en del av 

lösningen. I följande text ur Dagens Nyheter stärks problembilden och ännu en av den 

strukturella diskursens centrala idéer kan identifieras – att omedvetenheten om rasismen i 

Sverige är stor. Därtill pekas den hegemoniska förståelsen av rasismen direkt ut som ett hinder 

för att bekämpa rasismen: 

 

Det pågår i dag en systematisk diskriminering mot främlingar som omfattar samhället i dess helhet men 

som samhället i dess helhet förtränger genom att fixera sig vid dels den nazistiska extremismen, dels ett 

förment flyktinghot. […] Ett problem som egentligen orsakas av svensk ekonomi, svensk diskriminering 

och svensk arbetslöshet förvandlas på så vis till ett invandrarproblem. […] det stora problemet förträngs 

alltjämt: inte ett ord om den institutionaliserade rasism som överallt hindrar invandrare från att delta i 

samhällslivet (Jonsson 1996). 

 

Här framställs också dominerande invandringspolitiska diskurser som hinder för att komma till 

insikt om rasismens natur. Det är få texter som föreslår konkreta lösningar på rasismen. Några 

få föreslår positiv särbehandling som i texten ovan, men de flesta verkar endast kräva ett 

medvetandegörande och ett erkännande av rasismens historia och dess strukturella uttryck. 

Alltså är det främst en slags kunskapsspridning, folkbildning eller utbildning som förespråkas 

för att råda bot på rasismen i Sverige (jfr. Anyuru 2012; Habel 2012; Hübinette, Beshir & 

Kawesa 2014:79–89; Khemiri 2013). 

 

Subjektspositioner och fantasi 

I en annan artikel publicerad i Expressen år 1999, Vitmaktmusik gör mig trygg, framförs flera 

andra av diskursens centrala idéer, om än på ett ovanligt provokativt sätt:  

 

”I det offentliga samtalet beskrivs rasism alltför ofta som ett problem som bara berör två grupper: 

nynazister å ena sidan och deras ickevita värnlösa offer å andra sidan. Utanför och över allt detta står den 

antirasistiska debattören själv, de värnlösas osjälviska beskyddare […] Som svartskalle är det bara alltför 

enkelt att glida in under detta beskydd, att identifiera sig som den maktlöse outsidern i stället för att 
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försöka ta plats som medborgare. Vitmaktmusiken ger oss en möjlighet att bryta oss ur de goda 

beskyddarnas passiviserande besvärjelse. […] dels tillåter det oss att få syn på den rasism som verkligen 

är ett problem för oss, den som lever i samhällets kärna, i domstolarna, i anställningsförfaranden, på 

bostadsmarknaden och på tidningsredaktionerna. Dels skänker det oss lugn och styrka och makt över våra 

egna liv. […] Nazismen i en Norénföreställning eller i en vitmaktlåt kommer inte åt mig. Jag har råd att 

konsumera den. Den konsumtionen är den slutgiltiga uppgörelsen med den offerroll som ickevita 

människor tillskrivits och tillskriver sig själva” (Polite 1999a, min kursivering). 

 

I texten framhålls (1) att vita svenskar som identifierar sig som antirasister nyttjar nynazister 

som sin konstituerande utsida vilket döljer att de själva kan vara högst delaktiga i 

reproduktionen av rasismen. Dessutom framhålls (2) att det inte bara är vita människor, utan 

också icke-vita som är delaktiga i reproduktionen av rasmaktordningen. Under senare 

manifestationer av diskursen benämns detta fenomen ofta med begreppet internalisering (se 

kap 7.3). Därtill (3) riktar texten en explicit kritik mot den hegemoniska förståelsen av rasism 

och det framhålls att den rasism som ”verkligen” är ett problem är de mer ”vardagliga” 

uttrycken som etnisk/raslig diskriminering.  

 

Dessa tre element är i hög grad karaktäristiska för diskursen om strukturell rasism. Följande 

citat från 2015 ur Karin Hagren Idevalls studie av det antirasistiska stafettkontot Makthavarna 

på bilddelningsbloggen Instagram visar på kontinuiteten vad gäller det första och tredje 

elementet: 

 

”Jag har träffat er, hört er. Ni som skriker högst på torget. Ni som är upprördast på Facebook och instagram 

(sic). Samma människor som tycker att jag överdriver och borde ta ett skämt efter att ni slängt ur er 

kränkande meningar. […] Jimmy Åkesson skrämmer inte mig. Det som skrämmer mig är människorna 

som står på samma torg och demonstrerar men du vet, som aldrig lyssnar när rasifierade pratar om det 

verkliga problemet. Den strukturella och fördomsfyllda rasismen” (Hagren Idevall 2015:9, min 

kursivering). 

 

Ur dessa texter går det att uttolka ett fåtal subjektspositioner som konstrueras inom den 

strukturella diskursen: ”De explicita rasisterna” som nynazister och Sverigedemokraternas 

ledare, ”de icke-vita” som drabbas av rasismen och ”de vita”, självutnämnda goda antirasister, 

som ofta reproducerar rasismen vare sig aktivt eller passivt på grund av arrogans eller 

omedvetenhet (jfr. Kiros 2014b, 2014d). Därtill betonar texterna att det är de sistnämnda som 

utgör det största hindret för att bekämpa rasismen. Utifrån PDT kan ”de omedvetna” och ”de 

självtutnämnda, goda antirasisterna” förstås som de fantasmatiska ”Andra” som stoppar icke-
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vita från att uppnå sina sanna jag eller ”sitt” sätt att leva. Samtidigt talar man om internalisering 

av rasism vilket kan tolkas som ett ”internt” fantasmatiskt hinder som stoppar gruppen icke-

vita från att uppnå njutning. 

  

Författaren till Vitmakt gör mig trygg återvänder till kritiken mot den hegemoniska diskursen i 

en annan text från 1999. Där fastställs att rasism vanligtvis likställs med Förintelsen vilket 

placerar dess risker i framtiden i form av ”ett gryende folkmord” (Polite 1999b). Enligt 

skribenten får det konsekvensen att vi bortser från att det finns en förbindelse mellan 

rasmotiverade folkmord och ”i jämförelse harmlösa företeelser som diskriminering på 

arbetsmarknaden, nedsättande kommentarer i skolan” (Ibid.). Samtidigt som kritik riktas mot 

den hegemoniska diskursens sätt att likställa rasism med Förintelsen så används just 

”folkmordet” som en fantasmatisk farhåga. Detta görs genom att de ” i jämförelse harmlösa 

företeelserna” konstrueras som en slags föraning eller begynnelse till rasistiskt folkmord – en 

katastrof som hotar allas ”sätt att leva”. 

 

”Om rasismen gäller följande: Alla är berörda. Alla betalar. Vi vet bara inte hur mycket. Det tyngsta lasset 

drar förstås den grupp som saknar makt i det rasistiska systemet, men också herrefolket betalar. De betalar 

med sin frihet. Ju mer framträdande ras blir i ett samhälle, ju strängare kategoriserandet blir, desto större 

konformitet krävs av dem som vill hamna på rätt sida i granskningen. […] Detta är särskilt tydligt i de 

samhällen genom historien där rasismen upphöjts till statsideologi” (Polite 1999b). 

 

Således skulle ”det rasistiska folkmordet” kunna utgöra en hotande fantasmatisk logik som 

erbjuder njutning-i-smärta åt subjekt som låter sig interpelleras som ”vita” liksom ”icke-vita”. 

Det ökar potentiellt diskursens chanser att gripa tag i subjekt som redan identifierar sig som vita 

eller icke-vita genom andra diskurser, vilket skulle kunna förklara varför diskursen kan tänkas 

bli attraktiv för såväl minoritets- som majoritetssvenskar. Diskursen kopplar också ihop ”det 

rasistiska folkmordet” med mer ”harmlösa” företeelser som fördomar och diskriminering och 

artikulerar det förstnämnda som en konsekvens av den mer vardagliga, strukturella rasismen 

(jfr. Larsmo 2011). Denna logik gör vardagsrasismen till ett betydligt mer brådskande problem 

än hur det skulle förstås inom den hegemoniska diskursens ramverk.  

7.2 Från marginal till centrum 

Den strukturella diskursens inflytande tycks ha förblivit marginellt inom samhällsdebatten 

under hela 1990-talet. Under den första hälften av 2000-talet kom dock diskursen att kort 

etablera sig inom den offentliga politiken vilket också ledde till större utrymme i 
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samhällsdebatten (Carbin 2010:75–85; Jämte 2013:467). Dels inleddes flera statliga 

antirasistiska initiativ, varav ett var finansieringen av den formellt oberoende organisationen 

Centrum mot rasism (CMR) under år 2003 (se kap. 5). Utöver det inleddes en serie statliga 

utredningar om ”strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet” i syfte 

att reformera integrationspolitiken (Dir. 2000:57; Dir 2003:118; Dir. 2004:54). Denna 

formulering kan tolkas som en mindre kontroversiell omskrivning av strukturell rasism. Vid det 

här laget hade den strukturella diskursen blivit alltmer utbredd inom den svenska akademiska 

sfären, vilket återspeglas i utredningarnas delbetänkanden som är utformade som forsknings-

antologier (se t.ex. SOU 2005:41; SOU 2005:112; SOU 2006:73). Därmed fick flera av de 

forskare som talat för en strukturell förståelse av rasism redan under 1990-talet inflytande över 

vilken väg den offentliga politiken skulle ta. 

 

I slutbetänkande till den mest omfattande av de statliga utredningarna avfärdas uppfattningen 

om att rasism är en samling arkaiska föreställningar hos avvikande individer som kan bildas 

bort. Istället framhålls att rasismen påverkar hela det svenska samhället och dess institutioner. 

Därtill åberopar man en historisk kontinuitet mellan europeisk kolonial, rasideologisk historia 

och dominerande uppfattningar om (utom-europeiska) invandrare som leder till ”strukturell 

diskriminering” i samtidens Sverige (SOU 2006:79 s. 69ff). Detta pekar på att diskursen som 

speglas och reproduceras genom utredningen stämmer överens med vad jag kallar den 

strukturella diskursen om rasism.  

 

I slutbetänkandet går det att uttyda ett ”nytt” element som tycks ha utvecklats till en central 

beståndsdel av den strukturella diskursen sedan dess. Tillskillnad från tidigare manifestationer 

av diskursen i samhällsdebatten talar man inte bara om en abstrakt rasistisk postkolonial 

ordning. Utredarna lyfter explicit fram Sverige som en nation som historiskt sätt ägnat sig åt 

kolonialism och slavhandel, att svenska vetenskapsmän varit ledande inom den rasbiologiska 

läran samt att statligt sanktionerade tvångssteriliseringar och förtryck av judar, samer och romer 

utgör en undanträngd del av Sveriges moderna historia (SOU 2006:79, s.65–71).  I den 

strukturella diskursens nationella narrativ betonas således likheterna mellan Sverige och andra 

forna, europeiska kolonialmakter som Storbritannien och Frankrike. Detta i motsats till hur det 

hegemoniska narrativet om det goda Sverige betonar skillnaderna mot dessa länder (se kapitel 

5.3; jfr. Loftsdóttir & Jensen 2012). 

  



28 

 

Diskursen marginaliseras igen 

De statliga utredningarna om strukturell diskriminering omgärdades av flera intensiva dispyter 

som utspelades i det offentliga samtalet. Kritiken som väcktes mot utredningarna från ett tidigt 

stadium handlade främst om vetenskapsteoretiska utgångspunkter och att det redan hade 

bestämts på förhand att Sverige präglades av omfattande strukturell diskriminering. Man 

menade bland annat att utredningsväsendet ”politiserades” för att vinna röster hos 

”invandrargrupper” (Arvidsson 2005; Demirbag-Sten 2006; Kamali & de los Reyes 2003; 

Rojas 2004; Rothstein 2003; Svenska Dagbladet 2003, 2004).  

 

Med facit i hand tycks den strukturella diskursens idéer liksom dess förespråkare ha 

misskrediterats inom samhällsdebatten, den offentliga politiken och bland den bredare 

allmänheten efter dessa debatter samt debatten om Nogger Black. CMR förlorade sitt statliga 

stöd och tvingades skala ned avsevärt efter den enorma kritik som väcktes mot organisationen 

i debatten om Nogger Black. De statliga utredningarnas förslag följdes aldrig upp av några 

politiska beslut och själva begreppet ”strukturell rasism” tycks i sig ha kommit att stigmatiseras 

alltmer omkring år 2005–2006 (Arvidsson 2005; Demirbag-Sten 2006; Eriksson 2006; Jonsson 

2008; Rojas 2004; Rothstein 2003; Svenska Dagbladet 2004; jfr. Carbin 2010:81f; Jämte 

2013:43f, 408–425; Pripp & Öhlander 2008:59–66). Således indikerar materialet att den 

strukturella diskursens inflytande över samhällsdebatten liksom politiken under mitten av 2000-

talet var kortlivat.  

 

Mellan åren 2007–2009, efter uppståndelsen kring CMR och de statliga utredningarna, går det 

att uttyda något av en nedgång för både rasismdebatter och manifestationer av den strukturella 

diskursen i samhällsdebatten. I jämförelse med 1990-talet så talades det dock betydligt oftare 

om strukturell rasism. Dessutom bör det hållas i åtanke att den strukturella förståelsen av rasism 

trots allt hade fått ökat fäste i den akademiska världen under samma tidsperiod, bland annat 

inom tvärvetenskapliga forskningsfält som genusvetenskap, studiet av högerextremism samt 

internationell migration och etniska relationer (IMER) (se t.ex. Dahlstedt & Neergaard 2015; 

Deland, Hertzberg & Hvitfeldt 2010; Hübinette et al 2012; Keskinen et al. 2009; Loftsdóttir & 

Jensen 2012; Lykke 2003, 2009). Likaledes tycks diskursen ha fått fäste bland aktörer inom 

förvaltningen, som det tidigare Integrationsverket, samt Vänsterpartiet inom partipolitiken 

(Carbin 2010:75–85). Generellt verkar ändå den strukturella diskursens förekomst och 

inflytande ha marginaliserats i den offentliga debatten under åren 2007–2009. 

 



29 

 

7.3 Den strukturella diskursens genombrott? 

Mellan åren 2010–2012 skedde en drastisk förändring och frågor om rasism hamnade återigen 

högt upp på samhällsdebattens dagordning där de tycks ha förblivit till idag. Trots att de sedan 

länge sedimenterade, hegemoniska uppfattningarna om rasismen och nationen fortfarande 

verkar dominera (Hübinette et al. 2012; Hübinette 2014; Hultén 2015; Jämte 2013:466f, 478ff), 

indikerar mitt material att tal om strukturell rasism i det offentliga samtalet har ökat 

exponentiellt under 2010-talet. Dels tycks strukturell rasism diskuteras oftare, dels tycks antalet 

positivt inställda texter och reaktioner ha blivit betydligt fler. Med andra ord verkar ett litet 

skifte ha skett i hur man talar om rasismen i Sverige i samhällsdebatten.  

 

Under 2010-talet tycks den strukturella diskursens idéer framförallt komma till uttryck i texter 

som reagerar på någon händelse. Dels i en rad kulturdebatter om rasstereotyper och etnisk/raslig 

representation, exempelvis debatterna om Tintin i Kongo, Disneys julafton och Lilla Hjärtat 

(Hübinette 2014). Dels i mer direkt politiska debatter och texter om olika händelser som 

identifieras som rasistiska eller där rasism urskiljs som en möjlig orsak till vad som hänt. En av 

de mest uppmärksammade texterna som skrevs i denna anda är författaren och dramatikern 

Jonas Hassen Khemiris debattartikel Bästa Beatrice Ask (2013). Artikeln författades som en 

kritik om rasprofilering mot Reva – ett myndighetsprojekt för ”inre gränskontroll”. Kritiken 

riktades framförallt mot den dåvarande justitieministerns rättfärdigande av projektet. Följande 

utdrag fångar kärnan: 

 

”När blir en personlig upplevelse en rasistisk struktur? När blir den diskriminering, förtryck, våld? Och 

hur kan ett ”helhetsperspektiv” utesluta en stor del av medborgarnas personliga upplevelser? Vilka 

upplevelser räknas? […] strukturerna kommer inte att försvinna bara för att vi röstar bort Reva, Reva är 

en logisk förlängning av det konstanta lågintensiva förtrycket, Reva lever vidare i vår oförmåga att 

omformulera vår stelnade nationella självbild och i kväll i en krogkö nära dig sprider icke-vita personer 

systematiskt ut sig för att inte bli stoppade av dörrvakten och i morgon i din bostadskö använder de med 

utländska namn sina partners efternamn för att inte bli bortrensade och nyss i en arbetsansökan skrev en 

helt vanlig svensk ”FÖDD OCH UPPVUXEN I SVERIGE” med versaler bara för att hon vet vad som 

händer annars” (Khemiri 2013). 

 

Genom att artikulera ihop flera företeelser som ”logiska förlängningar av strukturerna” 

ekvivaleras dem till ett fenomen som benämns ”det konstanta lågintensiva förtrycket”, något 

som jag menar är karaktäristiskt för den strukturella diskursen. Därtill artikuleras den nationella 

självbilden som ett hinder för att motarbeta den rasistiska strukturen, dels explicit som i den 
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ovan citerade delen men också mer implicit i den större delen av texten då Khemiri listar 

personliga upplevelser av rasprofilering och diskriminering från sin uppväxt. Den omfattande 

spridningen som artikeln fått antyds av att den fortfarande är en av Sveriges mest delade artiklar 

på sociala medier (Ibid.). 

 

Liknande utmaningar av den nationella självbilden tycks ha blivit mer frekventa i tryckt press 

under 2010-talet (jfr. Jämte 2013:46). Ett ytterligare fall som är särskilt nämnvärt är debatten 

som följde avslöjandet av Skånepolisens ”Romregister” under år 2013. Det nationella narrativet 

om det goda Sverige ifrågasattes och flera röster förklarade Romregistret som en förlängning 

av vittspridda antiziganistiska föreställningar (Caldaras 2014; Forssberg 2013; Larsmo 2014; 

Mohtadi 2013; Orrenius 2013, 2014). Följande citat som drar paralleller mellan Romregistret 

och ”raskravallerna” i Jönköping år 1948 är illustrativt:  

 

”Under skolgångens tolv år andades ingen om det som historikern Jan Selling kallar ”förstadium till en 

pogrom” och som ägt rum i mina hemtrakter. Däremot fick jag lära mig mycket om 

myndighetssanktionerad rasistisk förföljelse i Nazi-Tyskland, Sydafrika och USA. Det var bra och viktigt. 

Men också lätt att hålla ifrån sig, eftersom det hänt i andra länder, långt bort, i andra tider. Rasism, det är 

något som finns utomlands. Eller? […] En anledning till att diskussionen om rasism ofta blir så infekterad 

i Sverige är att förföljelse av folkgrupper inte ingår i vår nationella självbild. Vi är ju de goda. Vi räddade 

danska judar under andra världskriget, vi bojkottade Sydafrika på 1980-talet. Att våra myndigheter 

samtidigt märkte människor med rasbiologiskt färgade bokstavskoder – ”T” för tattare och ”Z” för 

zigenare – får liksom inte plats.” (Orrenius 2014)  

 

Texter som denna uttrycker inte alltid en förståelse av rasism som entydigt kan tolkas som 

typisk för den strukturella diskursen. Däremot utmanar de det hegemoniska nationella narrativet 

på ett sådant radikalt sätt att det eventuellt skapas en öppning för den strukturella diskursen att 

öka sitt inflytande. De två ovannämnda fallen är inte avvikande, de representerar något av en 

trend inom det offentliga samtalet som bryter med den hegemoniska uppfattningen om det goda, 

postrasistiska Sverige alltmer frekvent (jfr. Al-Khamisi 2013, 2016; Bramme Sey 2014; Chukri 

2010, 2012a; Diakité 2013; Forssberg 2013; Habel 2012; Hamelberg 2014; Kiros 2014a; 

Larsmo 2011, 2014; Linton 2012; Mohtadi 2013; Musa 2016; Tamas 2013).  
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Bortom höger-vänster? 

Inom samhällsdebatten förknippas den strukturella diskursens idéer generellt med den politiska 

vänstern (Arpi 2016; Linderborg 2016). Förvisso verkar diskursens förespråkare ofta vara mer 

vänsterorienterade överlag och en del menar att rasismen orsakas eller är sammanflätad med 

socioekonomiska orättvisor som härrör ur kapitalismen (Anyuru 2012; Farrokhzad 2014, 

11:23). Men majoriteten av diskursens förespråkare gör inte denna koppling, diskursen verkar 

snarare vara så pass vag att den har potential att gripa tag i subjekt tvärs över vänster-

högerskalan (jfr. Jämte 2013:470f).  

 

Ett fåtal liberala ledarskribenter tycks redan ha omfamnat delar av den strukturella 

problemframställningen trots tidigare skepsis. En ledare i Expressen vidkänner strukturell 

rasism och diskriminering som problem i samtidens Sverige och förespråkar reformationer av 

utbildningssystemet, bostads- och arbetsmarknadspolitiken för att utjämna etniskt ojämlika 

utfall på dessa marknader (Marteus 2015). En annan ledare i Dagens Nyheter argumenterar för 

att det finns en hierarkisk gradering av olika invandrare i Sverige, vilket hon menar manifesteras 

i att invandrare från den engelsktalande delen av Västvärlden med ”ljus hudpigmentering” inte 

möter samma språkmässiga krav på arbetsmarknaden som invandrare som inte ses som vita gör. 

Ledarskribenten drar slutsatsen att språkbrister bara delvis kan förklara invandrares generella 

svårigheter på arbetsmarknaden och framhåller att det också handlar om ”fördomar, om vad 

som är åtråvärt och hippt, respektive inte” (Kjöller 2016). En tredje ledare konstaterar att 

”rasismen är ständigt närvarande i det svenska samhället” och lyfter bland annat fram rasistiska 

nätforum och rasdiskriminering på bostadsmarknaden som exempel. Därpå riktas kritik mot 

”högertyckare” där författaren inkluderar sig själv: ”Vi har nog sett kampen som mer eller 

mindre vunnen. Ickerasism är normalläge. De rasister som bevisligen ändå finns kvar är en 

anakronism [...] Rasism är en så bisarr ideologi att den per definition inte kan överleva. Där har 

vi varit naiva. Det håller inte.” (Helmerson 2016).  

 

Flera av den strukturella diskursens element kan identifieras i dessa artiklar. Samtidigt tycks 

det finnas en vilja att distansera sig från diskursens ”identitetspolitiska förespråkare”. Dels 

explicit men också implicit genom att tona ned den politiska retoriken och undvika begrepp 

som är typiska för den strukturella diskursen (Helmerson 2016; Kjöller 2016; Marteus 2015). 

Därtill skulle dessa exempel kunna vara avvikelser, det behövs en betydligt mer djupgående 

studie för att fastställa huruvida en glidning mot den strukturella problembilden har skett på 

dessa ledarsidor eller ej.   



32 

 

I mittfåran av media 

Under 2010-talet tycks den strukturella diskursen alltmer ges utrymme i mittfåran av det 

svenska medielandskapet, bland annat i radioprogrammet Sommar i P1 som eventuellt är en av 

Sveriges mest prestigefyllda medieplattformar. Den sommarvärd som är mest explicit 

konstaterar att rasismen i Sverige är ett hierarkiskt system, med rötter i den europeiska 

kolonialismens tankegods, som gynnar vissa på bekostnad av andra. Därtill artikuleras en rad 

fenomen ihop som konsekvenser av rasismen, däribland ekonomisk ojämlikhet, 

rasdiskriminering, rasprofilering, stereotyp representation av icke-vita i massmedia och fysiskt 

våld riktat mot icke-vita (Farrokhzad 2014, 13:30–18:12).  

 

Flera sommarpratare belyser också Sveriges specifika historia av slavhandel, kolonialism, 

rasbiologi och förtryck av romer och samer (Ibid; Diakité 2014, 40:02; Sey 2015, 29:45). De 

argumenterar för att omedvetenheten om rasismen i Sverige är utbredd och att många aktivt 

förnekar att rasism skulle existera i Sverige samtidigt som den dominerande normen är att 

likställa fullvärdig svenskhet med vithet (Diakité 2014, 40:02; Ismail 2012, 17:05, 42:43; Nûjen 

2013, 27:45–32:05; Sey 2015, 44:25). Det påpekas att människor oavsett värderingar kan 

reproducera rasismen och att ”för den som utsätts spelar intentionerna bakom en rasistisk 

handling mindre roll än dess konsekvenser” (Farrokhzad 2014, 14:40; jfr. Karim 2014, 52:30–

58:14; Ismail 2012, 25:24–28:15). 

 

Ett annat fall som indikerar att diskursen tagit plats i mittfåran av det svenska medielandskapet 

är den Public Service-producerade programserien Melanin (2016). Serien består av sex avsnitt 

som sändes på Sveriges Television och lades ut på Utbildningsradions ”Play”-kanal under 

november till december år 2016. Det konstaterade syftet med Melanin är att utforska hur det är 

”att vara ung afrosvensk i Sverige idag” och att ”ge unga verktyg för att känna igen och bemöta 

rasistiska beteenden och öka kunskapen om rasism” (Mynewsdesk 2016). Kunskapsanspråket 

är signifikant eftersom rasideologiskt övertygade individer eller grupper inte ens nämns i serien, 

fokuset ligger enbart på mer omedvetna rasistiska föreställningar och normer.  

 

Serien rymmer olika, ibland motstridiga, utsagor men varje avsnitt ramas in av kommentarer 

från programledaren, personer som framställs som experter och en speakerröst vilket skapar ett 

narrativ där flera av den strukturella diskursens centrala delar går att uttyda. Framförallt 

figurerar idén om att rasismen härrör ur kolonialismens raslära vars idéarv genomsyrar våra 

samhällen än idag. Man menar att detta manifesteras genom vithetsnormen som styr 
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skönhetsideal, reglerar vem som ses som kompetent, intelligent och åtråvärd samt avgör vem 

som kan kalla sig själv för svensk (UR 2016, avsnitt 2, 06:19, 08:16; avsnitt 3, 07:57). I serien 

avhandlas också rasstereotyper samt könskodade och exotifierande föreställningar om svarta 

människor som att de skulle ha en starkare sexuell drift eller vara mer atletiska och musikaliska 

till naturen – vilket också betonas som en del av kolonialismens rasistiska idéarv. Därtill vigs 

ett avsnitt åt Sveriges egna koloniala historia (UR 2016, avsnitt 1, 10:10–12:18; avsnitt 4, 

09:07–10:10; avsnitt 6, 06:28 –10:10). 

 

Vissa inslag i Melanin indikerar att diskursens ramverk har utvecklats sedan det först började 

ta form i det offentliga samtalet under 1990-talet. Bland annat avhandlas rasismen som utövas 

mellan svarta individer, så kallad colorism. Det påpekas att svarta människor med mörkare 

hudfärg underordnas och diskrimineras till förmån för svarta människor med ljusare brun hy, 

lösare lockigt hår och generellt mer ”vita drag” som ses som mer kompetenta och åtråvärda, 

både inom och utanför den svarta gruppen (UR 2016, avsnitt 3; avsnitt 6). Därtill utforskar 

serien hur svarta människors internalisering av rasistiska föreställningar kan manifesteras i låg 

självkänsla och förakt för ens egna typiskt ”svarta drag” som afrohår (Ibid. avsnitt 1, 06:47; 

avsnitt 2, 04:10; avsnitt 3). Dessa koncept komplicerar den strukturella diskursens 

problemframställning vad gäller vem/vilka, som bär skuld, eller ansvar, för rasismens samtida 

reproduktion. På så sätt blir det fantasmatiska hindret som måste övervinnas mindre ideologiskt, 

i den meningen att ”fienden” blir vagare – ett ”tankegods” som vi alla potentiellt bär på snarare 

än någon utpekad fientlig grupp.  

 

Att den strukturella diskursens idéer exponeras genom sådana populära och respekterade 

kanaler som Sveriges Radio och Utbildningsradion indikerar att diskursen förkommer i 

samhällsdebatten på ett sätt som den inte gjort tidigare. Detta indikerar eventuellt att dess 

inflytande över det offentliga samtalet också har ökat något. 

7.4 Diskursens drivkrafter 

Hittills har jag beskrivit den strukturella diskursens centrala element och 

problemframställningar, spårat diskursen över tid i samhällsdebatten och identifierat en 

handfull indikatorer på att dess inflytande på debatten har ökat. I detta avsnitt ämnar jag 

fördjupa den teoretiska förståelsen av diskursen genom att påbörja en analys av vilka faktorer 

som eventuellt kan ha gjort diskursen framgångsrik. Tanken är inte att generera några 

heltäckande förklaringar. 
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Tidiga dislokationer 

I urvalet går det att identifiera några potentiella dislokationer som kan ha destabiliserat den 

hegemoniska diskursen om det goda, postrasistiska Sverige och därmed banat vägen för den 

strukturella diskursen. Den tidigaste av dessa potentiella dislokationer är den rasifierade/etniska 

skiktningen på arbets- och bostadsmarknaden som började uppmärksammas i media omkring 

mitten av 1990-talet. Den etniska skiktningen, och framförallt rädslan för att den skulle 

förvärras tycks vara en central, gemensam nämnare för en stor del av de allra tidigaste texterna 

i samhällsdebatten (se kap. 7.1).  

 

Utöver det nämner Jämte ett antal öppet rasideologiskt motiverade våldsdåd och andra 

företeelser under 1990-talet som också kan tolkas som dislokationer. Däribland Lasermannens 

beskjutningar, tilltagande militans hos organiserade nynazister, en rad attacker mot 

flyktingförläggningar samt Ny Demokratis inval i riksdagen (Jämte 2013:55–59). Av Jämtes 

avhandling att döma tycks den hegemoniska diskursen ha lyckats inkorporera dessa händelser 

i sitt narrativ som avvikelser i det förövrigt postrasistiska, toleranta Sverige (Ibid. 55–59, 265f). 

Samtidigt menar han att dessa händelser ledde till att flera antirasistiska organisationer startades 

som kom att utveckla en strukturell förståelse av rasismen (Ibid. 57ff, 263–426). Dessa 

potentiella dislokationer tycks också ha influerat den offentliga politiken.  

 

Under den senare hälften av 1990-talet skedde ett skifte från ”invandrarpolitik” till 

”integrationspolitik” (Carbin 2010:49–53). Behovet av detta skifte motiverades delvis med 

hänvisning till att ”förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism” 

och man varnade för att inflytandet av ”populistiska lösningar där flyktingar och invandrare 

[…] pekas ut som syndabockar” kunde växa om skiftet inte gjordes (Dir. 1994:130; Prop. 

1997/98:16, s. 21, 41ff). Därpå inleddes bland annat de statliga utredningarna om strukturell 

diskriminering som ett led i den nya integrationspolitiken (Dir. 2000:57). Dessa utredningar 

motiverades också av de etniska klyftor som man skymtade på arbetsmarknaden, i 

utbildningsnivåer, boende, folkhälsa och politiskt inflytande (Ibid.). Likaså tycks den etniska 

samhällsskiktningen ha motiverat stiftandet av den första lagen mot etnisk diskriminering samt 

förstärkningen av lagen som genomfördes några år senare (Prop. 1993/94:101, s. 34; Prop. 

1997/98:177, s. 14ff; SFS 1994:134; SFS 1999:130).  

 

Således verkar det sannolikt att både den etniska skiktningen och de ovannämnda ”öppet 

rasistiska” händelserna skulle kunna ha utgjort dislokationer som öppnade upp 
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diskursordningen för den strukturella diskursen att etablera sig under 1990-talet, både inom 

samhällsdebatten och politiken. 

 

Ökat genomslag 

Att diskursens förekomst i samhällsdebatten tycks öka exponentiellt omkring år 2010–2012 och 

framåt kan också kopplas till en rad potentiella dislokationer. Det handlar bland annat om Peter 

Mangs skjutningar i Malmö. SD:s inval i riksdagen år 2010 och partiets fortsatt ökande folkliga 

stöd. Anders Behring Breiviks terrorattentat i Norge år 2011. Uppmärksammandet av Reva, 

Dagens Nyheters avslöjande av Skånepolisens ”Romregister” och upploppen i Husby under år 

2013. Skolattacken i Trollhättan år 2015 och en rad andra händelser som har följts av 

omfattande och intensiva debatter om rasismen i Sverige. Att dessa händelser skulle kunna ha 

utgjort dislokationer indikeras av att det ofta är i samband med dessa som den strukturella 

diskursens idéer har kommit till uttryck i samhällsdebatten (se kap. 7.3). Att så många 

potentiella dislokationer ägde rum under ett så kort tidsspann kan ha rubbat den hegemoniska 

uppfattningen om det goda, postrasistiska Sverige och därmed tvingat subjekt att söka 

begripliggöra händelserna. Om så är fallet vore det sannolikt att flera subjekt skulle ha varit 

mer mottagliga för att låta sig interpelleras av den strukturella diskursen. 

 

Men politiseringen av förgivettagna sanningar och identiteter är aldrig någon given följd av en 

dislokation. Det innebär att samtliga händelser kan ha inkorporerats i den hegemoniska 

diskursens narrativ om ”det goda Sverige” där manifestationer av rasism betraktas som 

anomalier. Hellströms (2010, 2013) diskursteoretiska studier av mediadebatten om 

Sverigedemokraterna kan läsas som exempel för hur detta kan ske. Hellström menar att SD 

förser den hegemoniska nationella diskursens subjekt med njutning-i-smärta genom dess 

funktion som ett fantasmatiskt hinder varpå nationens omöjlighet och subjektens konstitutiva 

brist kan projiceras. SD och dess väljare konstrueras således som ”den Andre” vars ”ondska” 

blir ett bevis för det annars goda, demokratiska Sverige. Med andra ord skulle Sverige (återigen) 

kunna uppnå sin sanna identitet som en särskilt demokratisk, progressiv och postrasistisk nation 

om det inte vore för SD (Hellström 2013:73f, 91f; jfr Hübinette & Lundström 2011, 2014:429–

434). Således kan SD:s ökade folkliga stöd till och med ha stärkt den hegemoniska diskursen 

om det goda, postrasistiska Sverige.  

 

På liknande sätt skulle den hegemoniska diskursen kunna ha behållit sin ställning genom att 

absorbera samtliga ovannämnda, potentiella dislokationer i sitt narrativ. Med det sagt så öppnar 
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dislokationer ändock möjligheten för förändring. Dessa potentiella dislokationer skulle kunna 

ha lett till att den hegemoniska diskursen stärkts inom vissa befolkningssegment samtidigt som 

den tappat greppet om andra delar, som eventuellt kommit att interpelleras av den strukturella 

diskursen.  

 

Sociala medier 

En ytterligare faktor som tidsmässigt sammanfaller med den strukturella diskursens ökade 

förekomst under 2010-talet är populariseringen av sociala medier i Sverige. Sociala medier kan 

tänkas möjliggöra den form av kommunikation som krävs för att sprida diskursens idéer och 

samtidigt artikulera ihop människors personliga upplevelser av diskriminering, vardagsrasism 

eller rasmotiverat våld, som i sig kan förstås som dislokationer på individnivå, till ett enhetligt 

politiskt projekt (jfr. Dellagnelo, Böhm & Mendonça 2014:150; Norval 2009:314). På 

plattformar som Facebook, Twitter och Instagram har spridningen av diskursens idéer pågått 

intensivt sedan år 2013–2014. På dessa plattformar återfinns flera forum där den strukturella 

diskursen utgör normen, exempelvis Instagram-kontona Kvinnohat och Svart Kvinna samt de 

tidigare nämnda Makthavarna och bloggen Rummet. I skrivande stund har flera av dessa forum 

tusentals, somliga tiotusentals, deltagare (jfr. Bjureblad & Nilsson 2016; Hagren Idevall 2015; 

Hultén 2015).  

 

Tidigare forskning tyder på att sociala medier ofta har makten att påverka agendan även i 

traditionell media, vilket också skulle kunna utgöra en förklarande faktor till varför den 

strukturella diskursen tycks ha fått ökat inflytande i den svenska samhällsdebatten (Meraz 2009, 

2011; Sayre et al. 2010). Populariseringen av sociala medier kan i sig tolkas som en dislokation. 

Det innebär givetvis att det lika gärna kan ha bidragit till att den hegemoniska diskursen befäst 

sin position. Men med facit i hand verkar sociala medier ha varit en bidragande faktor till att 

den strukturella diskursens inflytande över samhällsdebatten har ökat. Till exempel startade 

flera av de stora kulturdebatterna om rasismen på sociala medier (Hübinette 2014). Därtill har 

flera aktörer inom den antirasistiska ”miljön” på sociala medier gått vidare till permanenta 

positioner inom traditionell media (Bjureblad & Nilsson 2016:9f; Hultén 2015:11).  

 

Subjektspositioner och understödjande fantasier 

Dislokationer kan generellt förklara när och varför samhällsförändringar sker. Men de kan inte 

förklara varför förändringen tar en viss form. För att komma närmare en förståelse för den 

strukturella diskursens attraktionskraft bör vi återvänta till dess subjektspositioner och 
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fantasmatiska logiker. Det empiriska underlaget för dessa element är relativt tunt men bör 

ändock nämnas kort. 

 

Som tidigare nämnts har ett fåtal subjektspositioner kunnat identifieras: ”De explicita 

rasisterna”, ”de icke-vita” och ”de vita”. Det är framförallt de två sistnämnda som är relevanta 

eftersom rasideologiskt övertygade grupper oftast framställs som ett symptom för strukturerna 

eller till och med som irrelevanta. Tanken om att ”det koloniala tankegodset” är orsaken till 

rasismen gör att alla människor potentiellt blir ansvariga för dess samtida reproduktion. Idéerna 

om internalisering och colorism, eller rasism mellan icke-vita, förlägger också ett specifikt 

ansvar hos de icke-vita själva. Samtidigt konstrueras icke-vita som offer – en grupp som 

kollektivt utsätts för en oförrätt i form av strukturell rasism som hindrar dem från ”deras sätt att 

leva”. En oförrätt som den utbredda omedvetenheten om rasismen i Sverige och de goda, 

självutnämnda antirasisterna hindrar dem från att komma till rätta med. I detta finns potentiellt 

en källa till njutning-i-smärta för minoritetssvenskar som låter sig interpelleras av diskursens 

subjektsposition ”icke-vit”. 

 

Flera av diskursens förespråkare som identifierar sig som icke-vita använder sig av 

affektionsladdade familjefantasier som retoriska grepp. Detta yttrar sig i form av ett hotfullt 

framtidsscenario där deras barn kommer att drabbas av samma rasism som de själva råkat ut för 

om den strukturella rasismen och det koloniala tankegodset inte bekämpas. En närbesläktad 

retorisk figur som dyker upp i flera texter är den ”historiska oförrätten” som framhålls – att ens 

föräldrar inte har fått en värdig chans i Sverige på grund av rasismen (Anyuru 2012; Chukri 

2012b; Khemiri 2013; Polite 2012; Rummet 2014). Som Tinnerholm Ljungberg (2015) visat så 

kan familjefantasier utgöra starka politiska drivkrafter. Att överkomma rasismen för ”barnens 

bästa” kan tänkas utgöra ett kraftfullt element i den strukturella diskursen som eventuellt ökar 

dess förmåga att gripa tag i flera minoritetssvenska subjekt. 

 

Desto svårare verkar det att begripa hur diskursen kan få fäste bland majoritetssvenskar när den 

ofta söker interpellera dem som de omedvetna/arroganta ”Andra” som lever med fördelar på 

grund av deras överordning i rasmaktordningen. En ledtråd kan ligga i att flera av de 

textförfattare som förespråkar diskursen och som identifierar sig som vita indirekt distanserar 

sig från de omedvetna/arroganta genom att tala om dessa i tredje person. I mitt urval är det 

ingen majoritetssvensk skribent som identifierar sig själv som någon som åtnjuter några direkta 

fördelar på grund av rasmaktordningen. Snarare än att inkludera sig själva bland de 
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omedvetna/arroganta vita som reproducerar rasism så karvar man ut en alternativ 

subjektsposition i diskursen i form av ”medveten/genuin vit antirasist”. Således finns det 

möjligheter att mer eller mindre förlägga reproduktionen av rasismen hos någon ”Annan” även 

inom den strukturella diskursen. Denne andre skulle också kunna vara ”oansvariga politiker”, 

”utbildningssystemet” eller någon annan mer diffus ”fiende”. Därtill tycks diskursen 

understödjas av en fantasmatisk farhåga om ”det rasistiska folkmordet” som potentiellt ger 

diskursen förmåga att gripa tag i både majoritets- och minoritetssvenskar (se kap 7.1).   

 

Generellt tycks den strukturella diskursen manifesteras på ett relativt diffust sätt med 

konfliktlinjer som dras agonistiskt mellan de medvetna och de omedvetna som måste övertygas. 

Visserligen utmålas vita majoritetssvenskar som en grupp som på flera sätt gynnas av rasismen, 

men rasismen tycks främst betraktas som en oavsiktlig process som saknar en 

”mästerkoreograf” (Brown 2008:211f). I denna skepnad tycks diskursen också ha potential att 

överskrida vänster-högerskalan tack vare sin vaghet. 

 

Samtidigt har diskursen potential att leda till en mer ideologisk, antagonistisk variant där 

konfliktlinjen dras mellan ”Oss” förtryckta, icke-vita och ”De andra” överordnade vita som 

gynnas av förtrycket och kanske till och med finner njutning i det – en fiende som måste 

undvikas eller förgöras för icke-vita att nå helhet (jfr. Mouffe 2013:116–123). En sådan 

ideologisk, antagonistisk variant av diskursen har inte figurerat i mitt urval. Men det hade 

eventuellt kunnat se annorlunda ut om jag inkluderat mer material från andra källor.  
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8. Slutsatser 

I föreliggande undersökning har jag identifierat den strukturella diskursens centrala element 

och problemframställningar såsom de har manifesterats och utvecklats i den offentliga debatten. 

De slutsatser om diskursen som eventuellt är av störst intresse är att den spårar rasismen i det 

samtida Sverige till ett kolonialt tankegods som man menar genomsyrar det svenska samhället. 

Därtill framhåller diskursens förespråkare att vi har ett kollektivt ansvar för den strukturella 

rasismen snarare än individuell skuld. Det är få texter som föreslår konkreta lösningar på den 

strukturella rasismen. Ett fåtal förespråkar positiv särbehandling men de flesta tycks endast 

kämpa om ett erkännande av att rasismen i Sverige har strukturella orsaker och är mer utbredd 

än vad de flesta tror. En handfull möjliga dislokationer, subjektspositioner och understödjande 

fantasier har identifierats som eventuellt kan ge framtida studier en idé om vilka faktorer som 

gjort/gör diskursen framgångsrik. 

 

Utöver detta indikerar undersökningen att den strukturella diskursen började manifesteras i 

svensk samhällsdebatt omkring år 1990. Med undantag för några få livliga debatter omkring år 

2005 så tycks diskursens exponering och inflytande ha förblivit marginellt i samhällsdebatten 

fram till cirka år 2010–2012, då dess förekomst i samhällsdebatten tycks ha ökat 

explosionsartat. Flera indikationer tyder också på att dess inflytande tycks ha ökat, även om den 

är långt ifrån att överta den hegemoniska diskursens position. Studiens begränsade omfattning 

inskränker dock samtliga observationers övertygelse.  

 

Studiens syfte har varit att bidra till en fördjupad förståelse för svenskars uppfattningar om 

rasism genom att påbörja en analys av en mindre beforskad del av dessa uppfattningar som 

framtida studier kan bygga vidare på. PDT kan förse forskningsfältet med ett lämpligt teoretiskt 

ramverk, men framtida studier bör försöka röra sig bortom textanalysen och inkludera andra 

metoder som kan identifiera vilka faktorer som kan bidra till skiften i uppfattningar om rasismen 

i Sverige på en mer individuell nivå. Därtill skulle den strukturella diskursen eventuellt kunna 

studeras som ett fall av en diskurs som spridit sig från den akademiska världen till den bredare 

befolkningen. Möjligtvis skulle en sådan fallstudie kunna kasta nytt ljus över hur och varför 

vissa idéer sprids och hur de ”översätts” mellan dessa världar.  
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