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Ethno-Chic, About Political Correctness in the Debate on Migration 
 
Sammanfattning 

Mångkultur har idag blivit ett begrepp för att tillskriva det svenska samhället ett visst tillstånd. I den här studien så 
utreds artiklar, bloggforum och SOU rapporter för att belysa hur svårt det är att föra ett kritiskt samtal kring det 
mångkulturella samhället. Ethno-Chic är en studie inom begreppet politisk korrekthet och dess diskursiva sammanhang 
i migrationsdebatten. Analysen leder till resonemanget att det politiskt korrekta har blivit en konsekvens av det 
antirasistiska, detta i sin tur har lett till att texter ständigt står under analys för vad som kan uppfattas som 
främlingsfientligt. 
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Förord 
När jag kom på idén för denna studie så var det med några grundläggande antaganden om vad 
politisk korrekthet innebar. Mina föreställningar om hur politisk korrekthet väl uppträdde inom 
den svenska migrationsdebatten kom även att bekräftas till viss del men dess uppträdande och 
dess konsekvenser har varit väldigt intressanta att utreda på ett teoretiskt plan. Denna studie skall 
även ses som en grundläggande analys av fenomenet och väldigt lämplig för fortsatta tankar och 
studier kring ämnet.  

Mina tack går ut främst till min gode handledare Khalid Khayati som inte bara berömt mig 
för mitt skrivande utan varit en god vän och mentor i min arbetsprocess. Du fanns alltid till 
hands och våra handledartillfällen blandat med skratt och allvar avslutades alltid med ditt goda 
handslag och en klapp på axeln. Tack Khalid! Övriga personer som jag vill tacka för ert stöd då 
man ibland har klagat och jämrat vet vilka ni är, tack för era det klarar du.  
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Inledning 
Politisk korrekthet är ett begrepp som har fått alltmer medialt utrymme de senaste åren. Vad är 
det då som kan innefattas av detta begrepp? Eftersom det har sin grund i den politiska sfären så 
har det även så i den kulturella. Den politiskt korrekta sfären sträcker sig därför över hela 
samhällsspektrat. Att jag nu i egenskap av student har funnit detta intressant att studera anser jag 
påvisar det faktum att denna problematik är relativt välkänd. Vad är då politisk korrekthet? Jag 
upplever en något ambivalent känsla inför politisk korrekthet. Många gånger nämns pk som 
något ont och begränsande. Det är lätt att häva ur sig pk som ett argument gentemot en individs 
åsiktsförtryck gentemot en annan men samtidigt så råder det en fin skiljelinje mellan att uttrycka 
sig nyanserat och att ibland enbart ha rätten till att vara rak och plump. Jag kommer senare att ge 
en större och mer utförlig förklaring över vad begreppet innefattar, men ger här i inledningen en 
snabb förklaring. Political correctness, som det ursprungligen kallades, var en beteckning som 
anammades av olika grupper samlade inom den amerikanska universitetsvänstern under 60-70 
talet.1 PK, som jag i texten många gånger kommer att benämna politisk korrekthet, refererar till 
användningen av språk eller handlingar som ämnar att inte vålla någon diskriminerande 
behandling eller kränkning gentemot könsbundna, etniska eller kulturella grupper i samhället. 
Detta gjordes/görs för att motarbeta den intolerans och trångsynthet som var/är rådande 
gentemot minoritetsgrupper. Problematiken som uppstår till följd av skapandet av pk blir att 
vissa ämnen faller ur ramen för samhällsgranskning eftersom problemen i sig har blivit för svårt 
att närma sig. Det ämnesområde som faller under denna studie är det om samtalet kring 
migrationsdebatten. Risken att bli stigmatiserad när en individ uttalar sig plumpt eller inte 
använder sig av det rätta uttrycket är här ofta väldigt överhängande. Gunnar Alsmark delar med 
sig en rad intressanta tankar kring problematiken i ett ämne som detta. Han menar att om vi på 
allvar skall försöka förstå komplexiteten bakom det mångkulturella samhället så måste vi ställa 
känslor och moral åt sidan. Om detta inte sker så finns det en överhängande risk att viktiga frågor 
samt målgrupper inte granskas. Detta kan då resultera i en iver att ”komma till rätta” med 
problemen. Det är trots allt först efter att den vetenskapliga analysen är klar som vi kan göra ett 
ärligt försök i ”moraliska” uttalanden.2 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att aktualisera och problematisera sambandet mellan den politiska 
korrektheten i Sverige och dess censuriska uppträdande i förhållande till migrationsdebatten. Jag 
kommer att beskriva de negativa aspekterna av den politiska korrektheten men även belysa dess 
uppkomst och nödvändigheten bakom en politisk korrekthet. Mitt problemområde baseras kring 

                                                 
1 Kullbom, Pierre & Landin, Per (red) Politisk korrekthet på svenska, Brutus Östlings Bokförlag Symposium (1998) 
Stockholm, s. 7 
2 Alsmark, Gunnar, Å ena sidan, å den andra! i Boja eller befrielse; Etnicitetsforskningens inriktning och konsekvenser red 
Arnstberg, Karl-Olov, Institutet för folklivsforskning Stockholms Universitet, Stockholm (1996) s. 13 
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frågor om den självcensur och den stigmatiseringsprocess som sker av och gentemot individer 
när åsikter yttras i debatten. Problemet kring migrationsdebatten blir då att argumentationen 
många gånger kretsar kring vad som är "gott" respektive "dåligt" tänkande.  
De frågeställningar som jag kommer att ställa till materialet lyder: 

• Hur framställs dagens migrationsdebatt? 
• Vilka föreställningar finns det om den politiska korrekthetens uppträdande i 

migrationsdebatten?  
• Hur ser kritiken ut mot den politiska korrektheten? 
• Går det att synliggöra den politiska korrekthetens normer och regler över vad som får 

och inte får sägas? 

Avgränsningar 
Då den politiska korrektheten har ett stort spann så är det också väldigt relevant att 

redovisa vad det är jag har för avsikt att studera samt, inte har för avsikt att studera. Som jag 
tidigare beskrivit så kommer jag att analysera den politiska korrekthetens relation till 
migrationsdebatten. Den politiska korrekthetens mekanismer har dock väldigt lika egenskaper 
i exempelvis frågor som berör kön och sexuell läggning. Man kan därför, förhoppningsvis, 
dra många slutsatser från denna etniskt centrerade diskussion till dem som handlar om kön 
och sexuell läggning. Jag kommer dock inte att genomföra en jämförande analys även om det 
i vissa fall kan komma att finnas vissa parallella slutsatser mellan de olika områdena. 
Tidsperioden som studieobjekten befinner sig inom är från år 2005 fram tills i år, 2008.  

Jag är väldigt medveten om det faktum att ”forskarobjektivitet” är något utav en utopi. Det 
är trots allt jag som valt ut vad som skall studeras och sägas i denna uppsats. Jag vill även betona 
att denna uppsats ej skall ses som en diskursanalys av den politiska korrektheten. Jag har enbart 
använt mig utav diskursanalytiska praktiker för att analysera materialet. Efter diskussioner med 
både min gode handledare samt andra diskursteoretiker så anser jag att det är bäst att ställa sig 
ödmjukt inför diskursanalysen och inse att det krävs betydligt mer tid för att rättfärdiga en 
korrekt sammanställning av den politiska korrekthetens uppkomst än den jag har tillgodo. Jag 
kommer därmed att främst undersöka dess olika diskursiva sammanhang. 
 

Disposition 
Först ut så kommer ett avsnitt om metod, här kommer jag att presentera mina metodval, hur jag 
har använt mig av dessa i hanteringen av mitt insamlade material samt föra en reflexiv diskussion 
om dess för och nackdelar. En diskussion om begreppet etnicitet med dess grundläggande 
teoretiska ståndpunkter presenteras sedan och efter det ett avsnitt om politisk korrekthet som 
kommer att fungera som en sorts kontextualisering till ämnet. Därefter kommer analysen av det 
insamlade materialet och sedan en avslutande diskussion.   
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Metod 
Min uppgift består då utav att analysera den politiska korrektheten i anslutning till den svenska 
migrationsdebatten. De föremål som ligger till grund för min analys är främst den mediala 
debatten kring immigrationen och det mångkulturella samhället. Det material som jag senare 
kommer att bruka i min analys har jag främst hämtat ifrån debattinlägg i svenska tidningar samt 
bloggforum och SOU rapporter. Det är dock enbart ett fåtal artiklar av materialet som kommer 
att lyftas upp och presenteras i analysen. Anledningen till detta är för att mycket har varit 
irrelevant för denna studie men när jag skönjat någonting återkommande så använder jag mig 
utav ett antal utvalda artiklar för att representera en helhet. 

Metoden jag skall arbeta utefter är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Ordet diskurs 
syftar till en föreställning om att språket är konstruerat i olika mönster. Dessa mönster utgör 
strukturen för hur vi skall agera inom olika sociala roller och domäner.3 För att ge ett exempel på 
detta så kan man ta en ”militär diskurs” eller en ”medicinsk diskurs”. Meningen med den kritiska 
diskursanalysen är att kasta ljus över det språkliga, eller lingvistisk-diskursiva karaktärerna hos 
sociala och kulturella skeenden.4 Enligt den kritiska diskursanalysens synsätt så fungerar 
diskursen som en viktig form av social praktik. Den både konstituerar den sociala världen samt 
som den självt konstitueras av andra sociala praktiker.5 Den sociala praktiken som diskursen 
utgör står alltså i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Denna teori anser jag 
därmed kan fungera som en bra förklaringsmodell till en analys av migrationsdebatten och dess 
samband med den politiska korrektheten.  

                                                

Denna modell har stött på en hel del kritik eftersom den många gånger ej har ett icke-
politiskt neutralt angreppssätt. Enligt Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips, så ställer 
sig den kritiska diskursanalysen i ”frigörelsens namn” på de undertryckta samhällsgruppernas 
sida.6 Vad det är som konstituerar den undertryckta samhällsgruppen tåls dock att diskuteras i 
relation till ämnet som nu skall observeras. Den sida som ofta pekas ut för upprätthållandet av 
den politiska korrektheten, gör så i syfte för att skydda minoriteters och utsatta gruppers 
rättigheter samt motverka intolerans och trångsynthet. Antagonisterna av den politiska 
korrektheten å andra sidan kan hävda förtrycket i upprätthållandet av pk-censuren och den 
medförda problematiken kring den stigmatisering som sker gentemot individer som inte anpassar 
sig efter rätt språkbruk i vissa situationer. Vad som då utgör en utsatt samhällsgrupp blir här då 
extremt svårdefinierat, subjektivt och väldigt intressant att utreda.  

 
3 Winther Jörgensen, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund (2000) s. 7 
4 ibid s. 67 
5 ibid s. 67-68 
6 ibid s. 70 
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Intertextualitet 
Intertextualitet är en, enligt Winther Jörgensen och Philips, beteckning på förhållandet att 
kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser.7 Med detta menas att diskursen är sluten till ett 
användande av ord som ständigt återkommer, texters uppbyggnad sker på dialogen med andra 
tidigare texter/händelser.8 Fairclough använder sig utav en tredimensionell modell för att förklara 
diskursanalysen.  

 
Alla dimensioner är i sig kommunikativa händelser och står under varandras påverkan. Om man 
utgår från texten som grunden till den kommunikativa händelsen så är den följande diskursiva 
praktiken platsen där tolkningen av den samt produktionen av nya texter sker.9 En text kan vara 
allt från en debattartikel till en komediserie på teve. Den ursprungliga texten i sig kan även den 
vara sprungen ur en diskursiv praktik. Den sociala praktiken är det breda skeende som kan vara 
baserat kring texten och den diskursiva praktiken.10 Winther Jörgensen och Philips beskriver att 
den sociala praktiken inte enbart kan analyseras utifrån diskursanalysen eftersom den inte alltid 
besitter diskursiva element.11 Här måste man tillgå bredare kulturella samt sociologiska teorier. 

Fairclough definierar intertextualitet som ett begrepp som beskriver talet mellan de interna 
och externa relationerna inom en text.12 De externa relationerna är vad som blir intressant att 
studera i denna typ av analys. Det som föreligger de externa relationerna är textens relation till 
andra element av sociala skeenden, det vill säga andra sociala praktiker och sociala strukturer.  
Texten och dess intertextualitet beskriver ett samtal med närvaron av olika element från andra 
texter. Fairclough menar att det finns två distinkta element, direct speech och indirect speech. Den 

                                                 
7 ibid s. 77 
8 ibid 
9 Fairclough, Norman, Discourse and Social Change, Polity Press, Cambridge (2000) s. 72-75 
10 ibid 
11 Winther Jörgensen, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund (2000) s. 75 
12 Fairclough, Norman, Analysing discourse; Textual analysis for social research, Routledge, London (2003) s. 36 
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förste av dessa två inhämtar och porträtterar vad andra har sagts utifrån en direkt framställning 
exempelvis han sade ”jag hämtar bollen”. Den andra typen framställer det mer med egna ord 
exempelvis ”han sade att han skulle hämta bollen”. Den förste hävdar därmed en reproducering 
av vad det är som sagts medan den andre tillhandahåller en summering. Detta är den mest 
uttalade formen av intertextualitet, där det som sagts eller skrivits står i direkt relation till texten. 
Det finns dock andra mer subtila former av införande av texter och tal.13 Texter är ofta 
uppbyggda kring förgivettagna antagelser. Vad som sägs inom en text blir sagt gentemot en 
bakgrund av vad som är osagt men förgivettaget. Utifrån Fairclough så är antagelser ett vitt nät 
som sammanfläter texten till ”världens alla texter”.14 Det finns dock en stram åtskillnad som 
Fairclough gör mellan intertextualitet och antagelser. Det intertextuella arbetar utifrån premissen 
att bringa in andra röster i texten och därmed synliggöra det annorlunda, det alternativa synsättet. 
Antagelser däremot reducerar andra röster genom att anta gemensamma grunder och en 
föreställning om förförståelse för kontexten.15   

Materialet för min analys är hämtat från artiklar skrivna och publicerade för DN Debatt 
samt SOU rapporter. Det som även varit relevant för denna undersökning är de länkar som 
postats av DN för de bloggar som skrivit om artiklarna. De kommentarer som lagts till av olika 
läsare är även av intresse samt Sverigedemokraterna i viss mån eftersom många refererar till detta 
parti när kritik mot mångkulturalismen förs. Olika teman samt språkbruk kommer att lyftas upp 
och diskuteras för att belysa det diskursiva sammanhanget. De gånger jag lyfter upp de olika 
begreppen som står under analys så kommer jag att skriva dem i kursivt första gången de 
används. Detta görs för att förtydliga orden som begrepp, senare kommer de att förekomma även 
i vanlig form, det vill säga ej kursivt, fast deras innebörd som begrepp står fast. Som jag tidigare 
nämnt så vill jag ej att denna analys skall ses som en diskursanalys. Jag har använt mig av denna 
metod för att påvisa en eventuell rådande diskurs men jag ser en risk i att själva begreppet diskurs 
kan bli utarmat och relativt lättanvänt om för många små analyser kallar sig själva för 
diskursanalyser.  

Etiska reflektioner 
Då ämnet som jag skall analysera är av en öppen art, det vill säga att samtliga artiklar som ligger 
till grund för analysen är offentliga, så är det ändock viktigt att diskutera min roll. Det råder ofta 
en stor diskussion kring undersökningar som denna om forskarens objektivitet. Min personliga 
uppfattning om detta är, som tidigare nämnts, att det är något av en utopisk uppfattning. Att vara 
objektiv när det kommer till samhällsforskning är nästintill omöjligt. I egenskap av att jag är 
människa så är jag tillika ett subjekt som väljer vad som är relevant att ta med och visa upp i 
denna undersökning. På grund av att jag väljer mellan en rad olika resonemang och utesluter vissa 
så kan jag ej hävda att jag på något sätt är objektiv. Jag kan enbart göra mitt bästa och presentera 

                                                 
13 ibid s. 39-40 
14 ibid 
15 ibid s. 41 
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så många sidor som möjligt kring problemet i fråga och därmed försöka att skapa ett resonemang 
där läsaren har en möjlighet att inte hålla med. Detta är min viktigaste slutsats när det kommer till 
samtalet om forskarobjektivitet.  

När det kommer till frågan om urvalet av data och presentationen av detta så är det en 
diskussion kring mitt reflexiva tänkande. Min uppgift blir här då att se till så att jag inte lägger 
orden i mun eller förvanskar vad som sagts i de olika debattinläggen, bloggforumen eller 
artiklarna jag läst och analyserat. Det är även viktigt att se över hur stora slutsatser som går att 
dras kring mina frågeställningar. Den viktigaste grunden för detta är att se över så att inte 
materialet har anpassats till att passa in på mina frågeställningar och de tidigare föreställningar jag 
har om ämnet. Jag skall alltså jobba utifrån premissen att inte jobba för att mitt material skall 
passa in på mitt tyckande.   

 

Etnicitet  
”But what is this ’ethnicity’ about which everybody is suddenly so 

interested? One of the problems of the field is that there are almost 
as many definitions as there are definers” Andrew M. Greely16 

 
Etnicitet är ett begrepp som har många skiftande betydelser, även här är det som i så mycket 
annat en personlig värderingsfråga över vad som kan innefattas av begreppet. På grund av detta 
så finns det stora inneboende svårigheter i att göra en rättmätig beskrivning av etnicitet, dels i 
beskrivningen av begreppet men även i skrivandet och berättandet om andra etniska grupper. 
Detta brukar ofta refereras till talet om ”de andra”. För att beskriva denna problematik så kan 
man referera till den gamle grekiske historieberättaren Herodotos och det som man brukar kalla 
för Interpretatio Graeca, den grekiska tolkningen.17 Herodotos historieberättande om andra kulturer 
vilade alltid på den norm för vilka han beskrev den inför, det vill säga den grekiska. Hans 
berättelser, och allas berättelser om andra kulturer, blir här då väldigt problematiska. För att få 
sina grekiska lyssnare till att förstå egenarterna hos de fenomen han skildrade så måste han, 
berättaren, markera avstånden mellan det obekanta från det som åhörarna redan vet och känner 
till.18 För att sätta detta i kontext så skulle man kunna ta det vardagliga talet över de svenska 
förorterna. När då den ”normative” svensken skall berätta om förorten så fokuseras det knappt 
på alla de likheter som delas utan det är det avvikande som sätts i fokus. Den etniska mångfalden, 
hur familjelivet skiljer sig, språken, Rinkebysvenskan och så vidare.19 Av naturliga skäl så anser de 
flesta att deras egna seder är goda och de som står i en motsatt position framstår därmed som 

                                                 
16 Citat från Greely, Andrew M. i Ålund, Aleksandra ”Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter” i Etnicitetens gränser 
och mångfald, red Olsson, Erik, Carlssons Bokförlag, Stockholm (1999) s. 27 
17 Jonsson, Stefan, Världen i vitögat, Tre essäer om västerländsk kultur, Norstedts, Stockholm (2005) s. 42 
18 ibid 
19 Se även; Said, Edward, Orientalism, om den hegemona Europeiska världstolkningen 
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dåliga. Moralen i världstolkningen sitter i perspektivet hos berättaren.20 Bilden av ”de andra” blir 
därmed ett etnocentriskt porträtt upprättat från den egna ontologiska mittpunkten. 

Stephen Cornell och Douglas Hartmann ger en utförlig historisk redogörelse av ordet 
etnicitet i sin bok Ethnicity and Race; Making identities in a changing world. Ordet etnicitet härstammar 
från den gamla grekiskans ethnos, vilket betyder nation. Denna referens syftade dock inte till det 
politiska enhetsbegreppet utan snarare till en folklig enhet med människor av samma ”blod” eller 
härkomst.21 Adjektivet, ethnikos, gjorde sedan ett inträde i latinet som ethnicus. Här förändrades 
begreppets betydelse dock till att referera till ”de andra” och hedningar, människor som inte 
delade en tro på den egna dominerande religionen.22 Denna betydelse förblev dominant så även 
när den äntrade engelskan på 1500-talet i form av ethnic, som även där hade sin utgångspunkt i 
religionen. Alla som inte var av kristen eller judisk tro var etniska.23 Under 1900-talet har ordet 
kommit att återgå till dess grekiska innebörd. Det kan idag alltså även vara en självreferens och 
det är i denna mening som det kommit att äntra sociologin enligt Cornell och Hartmann.24  

För att bringa in etnicitetbegreppets nutida utveckling så ger Professor Jonathan Friedman 
vid Lunds Universitet en beskrivning av den etniska problematiken som kommit att skapas i 
samband med de stora flyktingströmmar som genererades i samband med Sovjets kollaps och 
Balkankrigen på 90-talet. Friedman menar att det infann sig en oordning som kom att definiera 
90-talet, med dess uppbrytande och skapande av regionala enheter och stater, i samband med en 
massemigration och en mindre homogeniserad värld.25 Denna mindre homogeniserade värld har i 
sin tur har lett till en etnifiering av det nationella sociala rummet och därmed även ökade etniska 
konflikter.26 Friedman menar, med USA som exempel, att det har skett en ökning inom ”kulturell 
politik”. Detta menar han står i motsats till det tidigare mer modernistiska förhållningssättet, som 
var baserat på ett ideal om en universell framstegs- och utvecklingstanke.27 Denna ”kulturella 
politik” tar sin form i profileringen av ”nya” identiteter, sociala grupper och nya politiska 
formeringar. Detta medför, enligt Friedman, att nationen blir fragmenterad och etnifierad.28 Det 
är dock inte i 90-talets stora flyktingströmningar som det går att finna de mekanismer som ligger 
till grund för den problematik som Friedman beskriver.  

Den ”universalistiska framstegstanken” kan redan ha förpassats på 60-70 talet. Likt den 
politiska korrekthetens grund står att finna i de ideologiska svängningar som ägde rum under 60 

                                                 
20 Jonsson, Stefan, Världen i vitögat, Tre essäer om västerländsk kultur, Norstedts, Stockholm (2005) s. 42 
21 Cornell, Stephen, Hartmann, Douglas, Ethnicity and race; Making identities in a changing world, Pine Forge Press, 
Thousand Oaks (1998) s. 16 
22 ibid 
23 ibid 
24 ibid 
25 Friedman, Jonathan, Cultural Identity & Global Process, Sage Publications, London (1994) s. 233 
26 ibid 
27 ibid s. 234 
28 ibid 
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och 70-talen så står även den pluralistiska förhållningspolitiken att finna där.29 ”Rötter” var något 
som blev till ett nyckelord, och den kulturella identiteten som en stabil grund blev en allt viktigare 
komponent i samhället.30 Detta kan då stå i jämförelse med de tankar som finns kring hur 
etnicitet idag kan betraktas som ett strategiskt medel till makt. Sverige antog det pluralistiska 
förhållningssättet 1975 och övergav då den tidigare assimilisationsvägen likt Kanada hade gjort 
fyra år tidigare.31 Denna utveckling var dock väldigt oförutsägbar. Under 1950- och 60-talen så 
betraktades etniciteten som något symboliskt. Den hade förlorat sin innebörd i västvärlden (då än 
en gång främst USA) och dess uttryck kom enbart i samband med vissa rituella handlingar 
exempelvis då ättlingar till irländare firar St. Patricks Day i USA. Den allmänna slutsatsen som 
antogs då var därmed att etnicitet var något symbolisk, utdöende och snart icke-existerande i 
västvärldens samhällen.32   

Etnicitetens gränser 
Definitionen av en etnisk grupp idag utgörs således av tanken kring en gemensam kultur som 
innefattar bland annat språk, religion eller vissa beteendemässiga drag och trosuppfattningar.33 
De två senare punkterna specifikt är lika mycket en personlig bedömning från den egna gruppen 
som en utomstående bedömning av andra sociala och eller etniska grupper. En etnisk grupp kan 
inte existera eller definieras i sin ensamhet, eller som Thomas Hylland Eriksen uttrycker det; 

                                                

 
Att tala om en etnisk grupp i total isolering är lika absurt som 

att tala om ljudet från en ensam hand som applåderar34 

 
Oavsett vilken form av gruppidentitet som det talas om så måste de alltid definieras i dikotomin 
till det som är annorlunda, det vill säga i förhållande till icke-medlemmarna av gruppen.35 Utifrån 
detta synsätt så är etnicitet i sin natur en aspekt av en relation och inte karakteristiska egenskaper 
hos olika grupper.36 Det kan ofta beskrivas som ett gränsdragande. Den etniska identitetens 
utseende beror på vem det är som definierar den, in- eller ut-gruppen.37 Styrkan i 
identifikationsfaktorn kan variera mellan de etniska grupperna från samhälle till samhälle. När 
den etniska identifikationsfaktorn står som högst så brukar det generellt råda en stark uppfattning 

 
29 Alsmark, Gunnar, Å ena sidan, å den andra! i Boja eller befrielse; Etnicitetsforskningens inriktning och konsekvenser red 
Arnstberg, Karl-Olov, Institutet för folklivsforskning Stockholms Universitet, Stockholm (1996) s. 10 
30 ibid 
31 ibid 
32 Friedman, Jonathan, Exit Folkhemssverige; En samhällsmodells sönderfall, Cruz del Sur, Torsby (2005) s. 14 
33 Cornell, Stephen, Hartmann, Douglas, Ethnicity and race; Making identities in a changing world, Pine Forge Press, 
Thousand Oaks (1998) s. 17 
34 Hylland Eriksen, Thomas, Etnicitet och nationalism, Nya Doxa, Nora (1998) s. 19 
35 ibid 
36 ibid s. 21-22 
37 Peoples, Clayton D, Identity, Discrimination, and Conflict Among Ethnic ‘Minorities at Risk’ in the Modern World i The 
Politics of Ethnicity and National Identity red Santosh C. Saha, Peter Lang Publishing, New York (2007) s. 91   
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mellan de båda grupperna om en distinkt olikhet sinsemellan och en stark föreställning om den 
egna gruppens unika karakteristiska skillnader.38 Det finns dock en inneboende problematik kring 
detta konstruktionistiska synsätt. Om den etniska tillhörigheten ses som något lättföränderligt 
och tillagt, som vi exempelvis betraktar nationen och nationstillhörigheten idag så kan det leda till 
en bristande respekt gentemot etniska grupper.39 Det kan i vissa fall dras så pass långt att etnicitet 
helt bortdefinieras och ses som en strategi för att ställa den egna etniska gruppen i en god 
samhällsposition och försvaga andra grupper.40 Det andra synsättet, det essentialistiska, leder 
även det till ett problematiskt förhållningssätt. Om det etniska ses utifrån bestämda mätbarheter, 
såsom språk, religion, härkomst, så skapar detta i sin tur en stark grogrund för stigmatisering i 
den mening att det etniska betraktas som något bestämt och absolut givet.41 I samhällsdebatten 
som förs så kan den etniska identiteten ses som en garant för bevarandet av kulturella särdrag och 
rötter i ett mångkulturellt samhälle.42 Den kan likväl uppfattas som en fotboja om den ständigt 
relateras till och befinner sig inom oföränderliga tillhörighetsförhållanden.43  

Ligger det då i tiden? 
Frågeställningen ovan kan bäst beskrivas kring samtalet den akademiska debatten för om 
modernismen kontra postmodernismen. Den tidigare föreställningen om ett samhällets kollektiv 
och solidaritet står i upplösning till förmån för en som kretsar kring individen och livsstilarna. 
Det inledande citatet av Greely till detta stycke sammanfattar många av de tankar som kretsar i 
debatten. Han ställer frågan, vart kommer detta ”etnicitet” ifrån? Detta är ett bra exempel över 
etnicitetbegreppets utveckling de senaste åren det är även så en av mina utgångstankar inför 
arbetet. När talet om standardisering och universalism förs kan det ofta relateras till en 
”dekulturalisering” och ett icke erkännande av rätten till olikhet. Felix Boateng en afro-
amerikansk lärare uttrycker sig kring tankarna om den amerikanska skolengelskan i den mening 
att; 

 
The use of standard English as the only language of instruction… aggravates the process 

of deculturalization44 

 

                                                 
38 ibid 
39 Johansson, Rune, Gemenskapens grunder; Etnicitet som konstruktion och process i Etnicitetens gränser och mångfald red Olsson, 
Erik, Carlssons Bokförlag, Stockholm (1999) s. 84 
40 Alsmark, Gunnar, Å ena sidan, å den andra! i Boja eller befrielse; Etnicitetsforskningens inriktning och konsekvenser red 
Arnstberg, Karl-Olov, Institutet för folklivsforskning Stockholms Universitet, Stockholm (1996) s. 11 
41 Johansson, Rune, Gemenskapens grunder; Etnicitet som konstruktion och process i Etnicitetens gränser och mångfald red Olsson, 
Erik, Carlssons Bokförlag, Stockholm (1999) s. 84 
42 ibid s. 79 
43 ibid 
44 Schlesinger, Arthur M Jr, The Disuniting of America; Reflections on a Multicultural Society, W.W Norton & Company, 
New York (1998) s. 107 
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Arthur M. Schlesinger hävdar att denna process är pluralismens baksida. En våg av tribalism där 
samhället, universiteten och alla dess övriga instanser, sakta men säkert blir uppdelat i olika 
etniska kvarter.45 En av mina utgångstankar blir således att talet om etnicitet, inte är ett nytt 
påfund, men dess genomslagskraft och dess värde har starkt ökat de senaste årtiondena.  

Rasifiering och Etnifiering 
Rasifiering som begrepp är något som här bör införas för att ytterligare belysa de olika 
maktaspekter som ligger till grund för samtalet kring etnicitet och det politiskt korrekta. Detta 
begrepp har sin härkomst ur analysen av ett essentialistiskt synsätt men används för att 
genomskåda det essentiella och påvisa det socialt konstruerade. Rasifiering bygger således på 
tanken kring en inneboende föreställning om att sociala relationer mellan olika människor har 
blivit strukturerade kring en tanke om signifikativa kulturella och biologiska attributer.46 Detta 
renderar i en struktur för att definiera och konstruera olika sociala kollektiv där ”ras” ligger till 
grund för differentieringen gentemot de andra.47 Rasifiering kan även tillskrivas det post-
marxistiska tänkandet då ras, kön och sexualitet ofta delas in i det gamla klasstänkandet. Utifrån 
detta synsätt så blir då rasifiering en beskrivning av klassfragmenteringsprocessen i samhället. 
Rasminoriteter ses som fraktioner av proletariet och rasifieringen ämnar till att förstärka och 
reproducera uppskiktningen av arbetskraften.48 Problemet bakom detta synsätt är att det rasliga 
blir något förenklat och snabbt anpassat till en redan färdig europeisk klassmodell, skapad ur 
förhållanden som varit bundna till det västerländska industrisamhället. De invandrade 
utomeuropéernas härkomst, diskriminering utifrån föreställningar och reella särskilda sociala 
tillkortakommanden i denna del av världen blir därmed inte synliggjort eller problematiserat.49  

Det finns även en debatt kring nödvändigheten bakom användandet av begreppet ras i 
rasifieringsbegreppet för att understryka dess användbarhet och riktning som analytiskt verktyg. 
Anledningen till detta är för att rasism kan enbart bekämpas med ett likabegrepp, alltså måste 
rasbegreppet användas för att beskriva olika maktstrukturer skapade ur föreställningen kring 
rasliga skillnader.50 Jag anser att detta i sig är något skadligt utifrån den analys som snart kommer 
att ske. Att använda begreppet ras för att tillskriva/beskriva olika maktstrukturer i Sverige är 
något skevt och förenklat. Ras som begrepp används allt som oftast inte i något annat syfte än för 
att tillskriva någon som rasist. Ras i rasifiering blir därmed ett maktbegrepp nyttjat i mångt och 
mycket på grund av kraften bakom begreppet ras och det medföljande tillskrivandet av någon 
eller något som rasist eller rasistiskt. För det är oftast kring ytterligheterna i samhället som vi kan 
se användandet av rasbegreppet och därmed tillskriva någon detta begrepp, som hos exempelvis 
                                                 
45 ibid s. 107-111 
46 Molina, Irene, Stadens rasifiering; Etnisk boendesegregation i folkhemmet, Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala 
Universitet (1997)  s. 54 
47 ibid 
48 ibid 
49 ibid s. 56 
50 ibid s. 57-58 
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den svenska extremhögern vars idéer ganska snabbt avfärdas i mer seriösa sammanhang. Om vi 
skall analysera de bakomliggande maktstrukturer som kan finnas i svenska institutionella 
sammanhang så anser jag att etnifiering är ett mer lämpligt begrepp. Detta eftersom ras som 
begrepp inte nyttjas i svenska institutionella sammanhang eller inom kulturdebatten allt som 
oftast. Det begrepp som däremot nyttjas och görs så i samma mening som ras är etnicitet. 
Etnifiering som begrepp existerar dock redan och används ofta för att beskriva ett tillstånd hos 
ett samhälle där etniska enklaver bildats och den universalistiska grundtanken stagnerat.51 Jag vill 
ändock undvika att använda begreppet rasifiering i vissa fall och använda det mer 
svenskklingande etnifiering. Det skall dock tilläggas att det ena inte behöver utesluta det andra. 
Jag ämnar därmed använda dessa två begrepp parallellt och inte låta dem stå i kamp med 
varandra.  

PK 
Howard S. Schwartz ger i boken The Revolt of the Primitive: An Inquiry into the Roots of the Political 
Correctness en beskrivning över vad han anser vara ögonblicket då begreppet “politisk korrekthet” 
äntrade den allmänna sfären. Detta skedde enligt Schwarz i en artikel skriven av Richard 
Bernstein som publicerades i New York Times den 28 oktober 1990.52 Bernstein refererade till 
den politiska korrektheten som ett post-marxistiskt tänkande där kampen mellan klasserna blivit 
ersatt av en ny ontologisk ramsättning. Bernstein menade att den tidigare differentieringen som 
grundade sig på olika ekonomiska samhällsklasser nu skiftat mot en annan som hade sin bas i 
kön, etnicitet och sexuell läggning.53 

 
Central to pc-ness, which has its roots in 1960’s radicalism, is the view that Western society has 
for centuries been dominated by what is often called “the white male power structure” or 
“patriarchal hegemony”. A related belief is that everybody but white heterosexual males has 
suffered some form of repression and been denied a cultural voice or been prevented from 
celebrating what is commonly called “otherness”54 

 
Då den politiska korrekthetens början kan spåras tillbaka till 1960-talet så var det denna artikel 
som lyfte upp den i allmänhetens rum anser Schwartz. Bernstein fortsätter sin debatt i artikeln 
med att ge en beskrivning av sin oro över den politiska korrektheten. Det är inte principerna 
bakom ideologin som ligger till grunden för oron snarare implementeringen av dess 
argumentationsstruktur.   
                                                 
51 Friedman, Jonathan, Cultural Identity & Global Process, Sage Publications, London (1994) s. 233 
52 Schwartz, Howard S. The Revolt of the primitive: An Inquiry into the Roots of Political Correctness, Praeger Publishers, 
Westport (2001) s. 113  
53 ibid 
54Richard Bernstein i New York Times den 28 oktober 1990, Ideas and Trends; The Rising Hegemony of the Politically 
Correct 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CE1D81031F93BA15753C1A966958260&sec=&spon=&pag
ewanted=all 2008-03-07  

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CE1D81031F93BA15753C1A966958260&sec=&spon=&pagewanted=all
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CE1D81031F93BA15753C1A966958260&sec=&spon=&pagewanted=all
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But more than an earnest expression of belief, “politically correct” has become a sarcastic jibe 
used by those, conservatives and classical liberals alike, to describe what they see as a growing 
intolerance, a closing of debate, a pressure to conform to a radical program or risk being 
accused of a commonly reiterated trio of thought crimes: sexism, racism and homophobia.55 

 
Politisk korrekthet används därför allt som oftast som ett begrepp för att beskylla en person att 
vara indoktrinerad av vänsteridéer. Att använda sig av begreppet brukar å andra sidan ofta ses 
som högerretorisk beskyllning, brukad även den för att snarare stänga en debatt än för att 
öppna den.56    

Analys 

I detta stycke kommer det bearbetade materialet att presenteras och analyseras.  
 

- Menar du att sanningen aldrig får tänkas  
– Menar du att sanningen aldrig får tänkas. Och att det verkliga förhållandet alltid måste 

förskönas? Ahlbom svarade: - Ja, alltid. Jag menar att det sköna som man lägger till det har 
någon gång dragits ifrån.57 

 
Ett nyligen väldigt uppmärksammat inlägg i debatten kring journalistiken och dess roll i den 
svenska debatten kring invandring är Gunnar Sandelins Journalister mörklägger sanningen om 
invandrarna i DN debatt.58 Sandelin önskar med sitt inlägg i debatten att påvisa en rådande 
mörkläggning om immigrationen i media. Ett anpassande kring den politiska korrektheten som 
råder och dess godtycke. 
 

Jag betalade ut socialbidrag till utländska medborgare som jag nästan säkert visste hade 
svarta jobb vid sidan om…59 

 
Sandelin använder sig av begreppet utländska medborgare i texten. Den sekundära diskurs som lyfts 
in i detta begrepp är den tidigare anknytningen till medborgarskap.60 Medborgarskapet blir här en 
symbol för individen och dess tidigare tillstånd innan denne blev utlänning. Begreppet medborgare 
blir därmed konstruerat ur en diskursiv praktik där det sker en allmän antagelse av vad detta 
                                                 
55 ibid 
56 Egonsson, Dan, Om det politiskt korrekta, Nya Doxa, Nora (2007) s. 59 
57 Citatet är hämtat från Vägen till Klockrike första kapitlet, sektionen ”Cigarrmakarna”. Berättelsen handlar om de två 
cigarrmakarna Bolle och Ahlbom där Ahlbom kontemplerar över de två begreppen ”horor” och ”kurtisaner”. 
Ahlbom menar att han hellre vill kalla de han köpte kärlek av för kurtisaner eftersom det blir så mycket vackrare då. 
58 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=758709 2008-04-25  
59 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=758709 2008-05-08 
60 Fairclough, Norman, Critical Discourse Analysis; The Critical Study of Language, Longman, London (1995) s. 54-55 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=758709
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=758709
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begrepp innebär. Medborgare är en global företeelse som alla på jorden kan besitta medan 
utlänning är en lokal benämning som senare omsätts såväl i den diskursiva praktiken som i den 
sociala. I denna form av argument vill textens författare redovisa det avstånd som råder mellan 
svensken och utlänningen för att kunna belysa sina argument. I ett inlägg som detta kring 
invandrarskapet och migrationspolitiken så blir avståndstagandet en nödvändig barriär som 
upprättas för att kunna sätta fokus på särskiljandet i texten mellan svensken och invandraren. 
Den medföljande problematik som följer i den interdiskursiva debatten efter artikelns publikation 
blir då konsumtionen av texten knyts an till de diskurser där främlingsfientlighet/xenofobi råder.  

Den stora anknytning som går att spåra kring debatten som kommit efter Sandelins 
publikation i DN handlar om anknytningar till partiet Sverigedemokraterna och dess retorik. 
Sverigedemokraterna har under de senaste åren etablerat sig genom att föra en debatt om det 
”svenska” och ”invandrarna”. Partiet är i grunden xenofobiskt och riktar huvuddelen av sin 
politiska fokus kring migrationspolitiken.61 Tolkningen som görs i den interdiskursiva 
konsumtionen av en text likt Sandelins handlar om ett införande och tolkande mellan olika 
diskursordningar. För att ge ett exempel på detta så kan man använda sig utav Winther Jörgensen 
och Philips beskrivning av hur det danska sjukvårdssystemet stått under en kamp mellan olika 
diskursordningar de senaste åren. Tidigare så har välfärdsdiskursen varit rådande där hälsa och 
sjukvård varit kopplat till en rättighet förvärvat genom medborgarskap och inbetalande av skatt. 
Denna ordning står nu i kamp mot flera andra, bland annat en nyliberal konsumtionsdiskurs som 
tidigare varit bunden till den fria marknadens diskursordning.62 När denna diskursordning har 
gjort sitt inträde i talet kring sjukvårdstjänster så blir då dessa tjänster till varor och patienten till 
konsument snarare än dess tidigare tillstånd som medborgare.63 För att knyta an detta till mitt 
material så pågår det en kamp mellan det xenofobiska/främlingsfientliga och det antirasistiska 
inom migrationsdiskursen.  

En intertextuell kedja beskriver det förhållande då en serie texter binds samman och 
införlivar element från en eller flera andra texter. Den serie som medföljt efter Sandelins som jag 
nu skall beskriva är en av mer manifest art. Det vill säga att texterna mer uppenbart bygger på 
andra texter genom att exempelvis hänvisa till dem, i detta fall Sandelins.64 

Utifrån de bloggforum som kommit att debattera om Sandelins artikel så har den 
xenofobiska diskursordningen i form av den Sverigedemokratiska retoriken inkorporerats skapat 
ur en föreställning om Sandelin som en kommunikatör av indirect speech framställning för det 
xenofobiska. 

 
Det är mycket som verkar klippt och klistrat direkt från SD-kuriren eller diverse 

Sverigedemokratiska bloggar.65 

                                                 
61 http://www.sverigedemokraterna.se/  
62 Winther Jörgensen, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund (2000) s. 76 
63 ibid s. 76-77 
64 ibid s. 77 
65 http://jinge.se/index.php/hjartat/godhetens-och-den-politiska-korrekthetens-foretradare.htm 2008-05-08 

http://www.sverigedemokraterna.se/
http://jinge.se/index.php/hjartat/godhetens-och-den-politiska-korrekthetens-foretradare.htm
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Sverigedemokraterna får här, tillsammans med deras politiska retorik, företräda den xenofobiska 
diskursordning som kopplas samman med Sandelins yttranden om politisk korrekthet och 
migrationspolitiken. Detta sker utifrån det stigma som kommit att skapas kring 
Sverigedemokraterna. Då talet om den svenska migrationspolitiken och kritiken mot den från det 
politiska spektret, är centrerat kring den Sverigedemokratiska retoriken så sker det en form av 
”latent” intertextualitet från dem som berör ämnet även om så inte vore tanken. Konsumtionen 
av Sandelins text blir därför kopplat ofta kring en diskursordning som den från början inte 
nödvändigtvis var ämnad att tillhöra. Varför denna koppling sker mellan de olika 
diskursordningarna har flera olika variabler. Det finns begrepp som Sandelin använder sig utav 
som står i paritet med Sverigedemokraternas. Det som han bland annat lyfter upp är den mediala 
framställningen av invandraren som ett offer. Sandelin fick under sin tid som reporter för SVT 
instruktioner att det ska; 
 

vara så synd om invandrarna att folk ska gråta framför teven66 

 
Denna bild av invandraren som offret är en framställning som ofta används för att bevisa 
förekomsten av politisk korrekthet, ett anpassande av språkbruk. Denna referens till invandraren 
som offer stämmer även väl överens med den bild som Sverigedemokraterna vill sprida om den 
negativa effekt som mångkulturalismen innebär.67 

Den andra punkten som visar på kopplingen till den xenofobiska diskursordningen är 
begreppet sanning i Journalister mörklägger sanningen om invandrarna. Sanning som begrepp blir här då 
till ett objektivt eller intersubjektivt sanningsvillkor. Om sanning betraktas ur ett ontologiskt 
intersubjektivt sammanhang så innebär det att innebörden av ordets betydelse måste upplevas på 
samma sätt av flera subjekt.68 Sanning blir dock ett värdeladdat maktord när det kommer till talet 
om invandring. Subjektet förblir ett subjekt och kan därmed ej hävda att vara objektiv likt ordet 
sanning i detta sammanhang antyder. Detta eftersom fenomenet är tolkningsbart för subjekten och 
en generell sanning blir svår att relatera till. Detta blir då relaterat till den xenofobiska 
diskursordningen som, för ett exempel, i Sverige blir relaterat till Sverigedemokraternas, Vi säger 
vad du tänker. Denna partislogan blir ett uttryck för vissa gemensamma antagna sanningsvillkor som 
anses gå att dra kring invandrarfrågan. Om det ges uttryck för en negativ åsikt riktad mot 
migrationspolitiken och sanningsbegreppet nyttjas blir det därmed en del av den xenofobiska 
diskursordningen som läsaren väver in i sin tolkning av begreppet värde. 

                                                 
66 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=758709 2008-05-08 
67 http://www.sverigedemokraterna.se/ se valmanifest, 2008-05-08 
68 Egonsson, Dan, Om det politiskt korrekta, Nya Doxa, Nora (2007) s. 63 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=758709
http://www.sverigedemokraterna.se/
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Mångkulturalismens värde 
Begreppet mångkultur har anammats av den svenska politiska såväl som den mediala diskursen 
för att beskriva ett tillstånd av ökade kulturella influenser i landet tillskrivna människor som 
kommer ifrån andra länder. Den invandrade blir därmed inte längre knuten till sitt värde som 
människa utan till sitt värde av annan etnisk bakgrund. Detta är ett exempel på när språkbrukare 
använder sig av olika metoder för att förändra diskursordningen. Kommunikatören, i detta fall 
svenska staten, har valt att använda sig av begreppet mångkulturalism när det kommer till talet 
om invandrarna.69 Detta görs således eftersom det mångkulturella kan knytas an till en mer 
positivt betingad ordning gentemot den om invandring.70 I ett försök till att undvika tal om 
invandring och därmed ett tal om vi och dom, så har det inte heller avsagts vi och dom begreppet 
i form av mångkulturalism. Detta medför då en problematik i och med att den pluralistiska 
samhällstanken som har anammats har visat sig svårt att tala om i form av ett pluralis i vissa 
sammanhang.71 Vi är inte längre ett vi och dom i form av svensk och invandrare utan vi är alla ett 
vi i form av att vi är alla mångkulturella eller en del av mångkulturalismen.72 

När sökordet mångkultur skrivs in på www.regeringen.se, så definieras det utifrån följande 
premisser; 

 
Sverige har utvecklats till ett land med stor kulturell mångfald, vilket bland annat är en 

följd av de senaste årtiondenas migration och ökande internationalisering.73 

 
Begreppen mångkultur och kulturell mångfald tolkar jag det som har koppling till det etniska detta 
eftersom de två senare begreppen migration samt ökande internationalisering brukas. Om det 
socialkonstruktionistiska synsättet på etnicitet är rådande så borde det etniska därefter vara en 
lika stor definitionsfråga för in såväl som ut-gruppen. Det vill säga att etniska grupper definieras i 
samma utsträckning i motsatsförhållandet med medlemmarna som icke-medlemmarna av 
gruppen.74 Den kulturella anknytningen som skapas i förhållande till det etniska och dess 
koppling till begreppet mångkultur ligger i mångt och mycket hos icke-medlemmarna av gruppen, i 
detta fall i den svenska statens begreppskategorisering. Det etniska blir därefter konstruerat kring 
förstärkandet av den etniskt kulturella särarten i form av termen mång/många i 
mångkulturalism/mångfald. Problematiken som uppstår sker även här i tolkningen av konsumtionen 
och de olika diskursordningar som står till konsumenten av textens förfogande. I och med ett 
skapande och determinerande av den invandrade som ett kulturellt objekt så skapas det även en 

                                                 
69 http://www.regeringen.se/sb/d/1897/a/12568 2008-05-09, denna artikel är enbart ett exempel. Sök Mångkultur 
på www.regeringen.se  
70 Winther Jörgensen, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund (2000) s. 76 
71 Friedman, Jonathan, Cultural Identity & Global Process, Sage Publications, London (1994) s. 233 
72 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/85168 , se stycket Samordnaren hade också till uppdrag att skapa underlag för en 
långsiktig förändring av kulturlivet med syfte att öka den etniska och kulturella mångfalden, 2008-05-09 
73 http://www.regeringen.se/sb/d/1897/a/12568 2008-05-09 
74 Hylland Eriksen, Thomas, Etnicitet och nationalism, Nya Doxa, Nora (1998) s. 19 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/1897/a/12568
http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/85168
http://www.regeringen.se/sb/d/1897/a/12568
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essentialistisk grund för antaganden kring det etniska. Utifrån termen mångkulturalism så blir inte 
den invandrade längre till en individ utan en del av en social grupp som vars medlemmar är 
determinerade till vissa kulturella åtaganden. Därmed så skapas ett vi och dom- klimat och en 
ytterligare differentiering sker.  

När kulturen har kommit att kategoriseras som ett positivt laddat värdeord i ett försök att 
stärka invandraren i samhället och därmed minska utanförskapet så har kommunikatörer för det 
xenofobiska använt sig utav det interdiskursiva i textskapandet. I den diskursiva praktiken där 
textförfattare skapar texten utifrån redan existerande diskurser och genrer så föreligger det kring 
mångkulturalismen en intressant interdiskursiv mix. Den positiva laddning som ålagts begreppet 
kultur för att stärka invandrargruppen har omvandlats till ett positivt värdebegrepp för att stärka 
svensken. Det tydliga sammanhanget mellan svenskens kulturella ankomst och ankomsten av 
mångkulturalismen visar på ett försök till motstånd och sociokulturell förändring från den 
xenofobiska diskursen; 

 
Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet har 

underminerat den svenska identiteten…75 

 
Förekomsten av denna produktion samt reproduktion som sker i samtalet mellan det xenofobiska 
och det antirastiska visar på makten kring begreppet kultur som ett sätt att skapa samhörighet, 
separation och rättigheter i samhället. Viss amerikansk litteratur visar på den starka uppdelning 
som skett inom det amerikanska samhället genom denna etnifiering där olika institutionella 
sammanhang snabbt delas upp utifrån kulturella tillhörigheter/skillnader.76 Etnifiering som 
begrepp blir här dubbelverkande ifrån min sida, dels som ett sätt att beskriva den process som 
sker där samhället delar upp sig inom vissa etniska enklaver samt den diskursiva processen 
bakom. Den diskursiva processen står för den maktstruktur som kommit att skapas kring 
begreppet kultur. Därmed så blir begreppet etnifiering ett begrepp för att beskriva ett svenskt 
institutionellt tillstånd där det etniska står i centrum för tanken kring en inneboende föreställning 
om att sociala relationer mellan olika människor blir strukturerade kring en tanke om signifikativa 
kulturella attributer.77 Märk väl att denna rad har använts tidigare i mitt stycke om 
rasifieringsteorin fast med den markanta skillnaden att denna gång, utifrån etnifiering, så 
inkluderar jag inte den biologiska aspekten av rasifieringsteorin. Detta kan i slutändan hävdas att 
leda till vad Cornell och Hartmann kallar för circumstantialism. I detta resonemang, där identiteten 
utgår från vilket sammanhang den verkar inom och kan däri utnyttja sin eller andra identiteter för 
att konstruera sin identitet, så blir den etniska identiteten högst fördelaktig för att stärka en 

                                                 
75 http://www.sverigedemokraterna.se/ se valmanifest stycke Låt Sverige förbli Sverige, 2008-05-09 
76 Schlesinger, Arthur M Jr, The Disuniting of America; Reflections on a Multicultural Society, W.W Norton & Company, 
New York (1998) s. 107-111 
77 Molina, Irene, Stadens rasifiering; Etnisk boendesegregation i folkhemmet, Kulturgeografiska Institutionen, Uppsala 
Universitet (1997) s. 54 

http://www.sverigedemokraterna.se/
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grupps position.78  Circumstantialismen, om det går att göra en försvenskning; situationalismen, 
baseras på det konstruktionistiska synsättet menat att det kulturellt etniska inte är något biologiskt 
determinerat. Det etniska är däremot uppbyggt kring en serie av situationella förhastningar, 
produkter av enskilda händelser, relationer och är en process som i sig är ett ständigt subjekt för 
förändring.79 Utifrån detta synsätt kopplat till det diskursiva så går det att anta det mångkulturella 
begreppet som en händelse byggt för och kring en teori om circumstantialism. Den politiskt 
korrekta termen mångkulturalism kan härmed ses som en möjlighet till anpassning kring godtycke 
och socialt identitetsskapande kring ramen för begreppets sociokulturella slagkraft för alla etniska 
grupper.  

För att lyfta in en annan tänkares åsikter och tankar och för att ytterligare teoretisera 
begreppet mångfald så ger Jonathan Friedman en förklaring av begreppets uppkomst. Friedman 
menar att termen ursprungligen är ifrån USA där den ses som en fortsättning på en tidigare 
politik för kulturell mångfald.80 Begreppet passar även bäst in i en amerikansk kontext då USA i 
stort under hela sin nationshistoria utgjorts av en rad olika minoriteter som skapat en helhet och 
ett amerikansk ideal. Mångkulturalismen syftar alltså till (utifrån ett amerikanskt perspektiv) en 
situation där minoriteter bevarar väsentliga delar av sin kultur samtidigt som en integration sker 
gentemot det amerikanska samhället och dess ideal.81  

När det kommer till Sverige och det svenska förhållningssättet, menar Friedman att det 
råder en stark oförenlighet mellan mångkulturalism som politik och vidmakthållandet av en 
nationalstat som är byggd på de välfärdsideal som Sveriges.82 Anledningen till detta är då enligt 
Friedman att samtliga välfärdskapitalistiska kulturer av nationell karaktär, har vissa grundläggande 
egenskaper gemensamt. Egenskaperna är av solidarisk karaktär och med det menas exempelvis 
medverkan, lojalitet och tron på en rad överenskomna mål.83 Utifrån detta resonemang så ses det 
alltså som ett faktum att en välfärdsstat bäst fungerar i ett homogent samhälle likt Sverige under 
folkhemstiden. Jag vill dock reservera mig själv ifrån en liknande åsikt men det är något som jag 
kommer att ta upp senare i den avslutande diskussionen 

Värdeladdade ord 
Jag fylls av lätt obehag när jag läser artikeln. Själv slungar han floskler och 

värdeladdade ord kring sig men irriteras över att själv bli kallad rasist.  
Himla konsekvent, eller hur?84 

                                                 
78 Cornell, Stephen, Hartmann, Douglas, Ethnicity and race; Making identities in a changing world, Pine Forge Press, 
Thousand Oaks (1998) s. 73 
79 ibid s. 77 
80 Friedman, Jonathan, Exit Folkhemssverige; En samhällsmodells sönderfall, Cruz del Sur, Torsby (2005) s. 14 
81 ibid 
82 ibid s. 15 
83 ibid 
84 http://jinge.se/index.php/hjartat/godhetens-och-den-politiska-korrekthetens-foretradare.htm, bloggkommentar 
om Sandelins artikel, 2008-05-08 

http://jinge.se/index.php/hjartat/godhetens-och-den-politiska-korrekthetens-foretradare.htm
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Vad kan definiera ett värdeladdat ord? Måste ordet i sig i sådana fall ha en koppling till ett 
värdeladdat ämne? I en av statens offentliga utredningar från 2005, Demokrati på svenska? så 
återfinns fem begrepps användning för närmare granskning. Antologin i sig är en delrapport i en 
utredning vars uppdrag är att ”identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk eller 
religiös tillhörighet i Sverige” och att ”identifiera och analysera mekanismerna bakom dem och 
dess konsekvenser för makt och inflytande i Sverige”.85 Under stycket Politisk handling, 
medborgarskap och strukturella villkor så kommer följande citat; 
 

Frånvaron i maktens korridorer hänförs exempelvis till faktorer som rör de Andras 
”främmande” identitet eller kultur, religionsutövning eller trosuppfattning, ”bristfälliga” 
ambitioner eller kvalifikationer.86 

 
Det som ligger till grund för en produktion av det politiskt korrekta i denna form av mening är 
främst användandet av citationstecken på begreppen främmande samt bristfälliga. Det främmande 
och bristfälliga blir i sin tur kopplat till andrafiering i begreppet de Andra och däri kopplat till 
xenofobin. Främmande och bristfälliga blir även genom citationstecknen en form av latent 
manifest intertextualitet som vill påvisa kopplingen till den xenofobiska diskursordningen samt 
att dessa tillskrivelser egentligen är ett icketillstånd och därmed ett farligt språkbruk. Denna form 
av intertextualitet som här används, den manifesta, ligger närmare till hands med den 
antagelseprincip som Fairclough beskriver. Antagelseformen reducerar andra röster genom att 
anta gemensamma grunder och en föreställning om förförståelse för kontexten.87 Det 
intertextuella arbetar istället utifrån premissen att bringa in andra röster i texten och därmed 
synliggöra det annorlunda, det alternativa synsättet.88 Visserligen så går det att hävda att dessa 
begrepp ämnar synliggöra någonting annorlunda, samt arbetar för att bringa in andra röster in i 
texten. Det som dock talar emot detta är bristen på ett förklaringsschema för dessa begrepp, 
begreppens användning blir inte satta kring en problematiserande kontext utan lämnas utanför 
och hamnar därigenom i en kontext av antagelser.  

Två övriga begrepps användning som här ska lyftas in utifrån denna SOU rapport är vi 
svenskar samt invandrare.  

 
På så sätt kan också de till synes opartiska iakttagelser och jämförelser som figurerar i 

massmedier och forskning inrätta en definitiv åtskillnad mellan en för-givet-tagen normalitet, 

                                                 
85 Dahlstedt Magnus, Hertzberg Fredrik, Demokrati på Svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande, red 
Dahlstedt, Magnus, Hertzberg, Fredrik, SOU 2005:112 s. 10 
86 ibid s. 15 
87 Fairclough, Norman, Analysing discourse; Textual analysis for social research, Routledge, London (2003) s. 39-40 
88 ibid 
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”vi svenskar”, mot vilket det egentliga studieobjektet, de Andra, ”invandrarna”, konfronteras 
eller mäts.89 

 
Textens skapare redogör tydligt att begreppet invandrare är en del av den strukturella 
diskriminering som tar plats i dagens Sverige och står därmed under ett ständigt ifrågasättande. 
Begreppets andemening i sin tur existerar fortfarande i form av begreppet de Andra.90 
Invandrarbegreppets symboliska innebörd av utanförskap och avvikande vägs istället in i den mer 
komplexa formen av begrepp som andrafiering utgör. Begreppet de Andra samt historien bakom 
begreppet visar på ett tydligt ställningstagande gentemot det normativa tolkningsföreträdet som vi 
svenskar utgör i samhället samt att det vill synliggöra en maktstruktur som begreppet invandrare 
innefattas av. Begreppen vi svenskar samt invandrare intertextualiseras samt reproduceras då så att 
textmottagaren skall förstå att de befinner sig inom ramen för den xenofobiska diskursordningen. 
Denna tillskrivelse sker genom användandet av citationstecknen som belyser inlyftandet i texten 
av en annan diskursordning, i detta fall den som står i motsatsförhållandet mot den textens 
producenter själv önskar att företräda. Invandrare samt vi svenskar blir därmed demoniserade och 
inte en del av ett korrekt språkbruk. De formas och blir producerade i detta sammanhang så att 
dess senare nyttjande enbart kan knytas an till xenofobin. De senare nyttjare av dessa begrepp 
lever sig ofta in i denna självuppfyllda profetia eftersom personer som är i en position där detta 
stigma kan skada positionen de befinner sig i ej nyttjar dessa begrepp längre. Begreppen har 
därmed censurerats, tagits bort från samhällsdebatten och förflyttats till xenofobin. Denna 
förflyttning tål dock att diskuteras eftersom författarna bakom denna analyserade text menar att 
begreppen alltid tillhört xenofobin i egenskap av att de är begrepp som formar samhället utifrån 
rasifiering. Begreppen är i sin mening strukturellt diskriminerande, den grupp som i detta fall är 
den diskriminerande är den normative svensken.91 Hans motpart invandraren är då inget annat än 
avvikande och en del av de Andra. Alla begrepp som nyttjas av svensken som kan tillskrivas en 
andrafiering kan därmed tolkas som diskriminerande. Eftersom nästan all form av andrafiering är 
en del av det strukturellt diskriminerande så blir talet om det pluralistiska samhället nästintill 
omöjligt eftersom kategoriseringen av människor som olika, plural, ej får göras. Detta leder 
tillbaka till problematiken bakom anammandet av begreppen mångfald och mångkulturalism som ett 
sätt att idag beskriva det svenska samhället och stärka den invandrade på basis av sin kulturella 
olikhet.   
 

                                                 
89 Dahlstedt Magnus, Hertzberg Fredrik, Demokrati på Svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande, red 
Dahlstedt, Magnus, Hertzberg, Fredrik, SOU 2005:112 s. 15 
90 ibid 
91 ibid s.10-15 
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Bli Ethno-Chic i vår! 

Föremålet för titeln på denna underrubrik är Din Sko’s vårkampanj Ethnic Edition.92 Här talas det 
om att den etniska trenden dominerar starkt i vår samt om olika tips för att få den rätta ethno-chica 
looken. Denna kampanj kan ses som något av ett ytterligheternas exempel på hur etnicitet har 
kommit att bli till en del av livsstilsbegreppet. Själva begreppet livsstil kan te sig som självklart 
men är ändå väldigt svårt att applicera på traditionella kulturer förklarar Anthony Giddens.93 
Detta eftersom en livsstil eller ett val av livsstil implicerar en mängd möjligheter och just därför 
något som man aktivt söker efter, lägger till sig och inte ärver. Betoningen ligger i möjligheten att 
välja. Giddens skriver vidare att begreppet livsstil ofta anses ha sitt ursprung i just den rena 
konsumtionssfären.94 Här ställs det avvikande i det etniska som en möjlighet för uttryck och 
individuell porträttering ut mot samhället. Detta exempel som denna kampanj utgör är ej något 
som ligger till föremål för en närmare analys men något som jag kommer att återkomma till 
senare. 

I en av Statens Offentliga Utredningar från 2005, Bortom vi och dom, så tas begreppet de 
Andra upp samt problematiken kring andrafiering.  

 
Vi kan således definiera strukturell och institutionell diskriminering som 

majoritetssamhällets systematiska handlingar av underordning och stigmatiserande 
särskiljningar (otherization) av vissa etniska, religiösa, eller invandrargrupper som kan kallas 
andrafiering. Den här typen av diskriminering har en historia och är institutionaliserad och 
resulterar i förlängningen av bevarandet av majoritetssamhällets maktpositioner samt dess 
privilegier.95 

 
 Redovisningen av denna diskriminering och mekanismerna bakom den tillskrivs bland annat vad 
rapporten kallar för Förnekandet av förekomsten av diskriminering.96 Inom ramen för detta så har 
textens producent staplat upp en rad punkter, följande; 
 

• Det historiska förnekandet, 
• Det ”vetenskapliga” förnekandet, 
• Det politiska förnekandet, 
• Det vardagliga förnekandet,  
• Normaliseringen av förnekandet.97 

 
                                                 
92 http://www.dinsko.se/ 2008-05-14 
93 Giddens, Anthony Modernitet och självidentitet Daidalos AB, Göteborg (2005) s. 102 
94 ibid 
95 Kamali, Masoud, Bortom vi och dom; Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, red De Los 
Reyes, Paulina, Kamali, Masoud, SOU 2005:41 s. 35  
96 ibid s. 38 
97 ibid 

http://www.dinsko.se/
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Det historiska förnekandet förklaras genom icke närvaron av Europas mörka historia som bland 
annat innefattar slaveri, kolonialism och folkmord i exempelvis skolans läroböcker. Det 
vetenskapliga förnekandet ligger enligt studien till grund för samhällets rasifiering och dess 
strukturella diskriminering. Samhället har genom vetenskapen etablerat ett tänkesätt dominerat av 
ett överlägset ”vi” och ett underlägset ”dom”98, detta har skett utifrån en essentialistisk 
grundföreställning kring vilket förklaringsvariabler såsom ”ras”, ”religion” och ”kultur” samlas.99 
Det som av dessa punkter blir intressant att koppla till denna studie är de två sista. Förklaringen till 
hur dessa två slutliga förnekanden har konstruerats vilar på den grund som det vetenskapliga 
förnekandet utgör men även på den politiska reproduktionen av de vetenskapliga rönen. Genom 
politiken så kunde/kan det överlägsna ”vi” konstruera och bevara maktstrukturerna i samhället.100 
För att påvisa vad textens skapare har menat kring vad som utgör det vardagliga förnekandet samt 
normaliseringen av förnekandet så låter jag texten här själv stå för allas observation så att min egen 
analys även den kan genomskådas. Detta långa stycke är även här på grund av de många begrepp 
som kommer i användning, och dessa begrepp måste ses i sitt fulla sammanhang.   

 
En dialektisk relation mellan den politiska makten och den legitimerande vetenskapen har 
skapat en hegemonisk diskurs som förstärks av och förstärker majoritetssamhällets dominans 
och kontroll över maktmedel. Detta används effektivt för att förneka förekomsten av 
strukturell/institutionell diskriminering genom att man förklarat ojämlikheter antingen som 
naturliga eller som resultat av essentiella olikheter. På så sätt lägger man skulden för den 
misslyckade integrationen och den utbredda segregationen samt de ökade eniska klyftorna på 
”de andra” genom ett väletablerat och välartikulerat underskottstänkande. Detta tar sig i 
uttryck i många latenta och manifesta handlingar där ”de andra” åläggs kulturella och 
biologiska underskott i förhållande till majoritetssamhället. Detta lägger grunden för en 
”normalisering” av diskriminering som ger näring till det vardagliga förnekandet av 
diskriminering i media, på arbetsplatserna, på krogar, vid köksbordet, etc.101  

 
De begrepp som främst ligger till grund för beskrivningen av den strukturella diskrimineringen 
kopplat till det vardagliga förnekandet samt normaliseringen av förnekandet är begreppen latent och 
manifest. Genom dessa två begrepp så önskar man att genom latent synliggöra det som i ordets 
mening betyder ”gömd”, ”dold”. Den normalisering som sker är så i själva verket en latent form av 
rasifiering. Gunnar Sandelins artikel blir härmed intressant att återkomma till. Denna artikel kan 
på detta sätt ses som ett inlägg i normaliseringen av förnekandet, detta kan så spåras till den form av 
intertextualitet som sker genom bloggforumen och den interdiskursiva debatten som där pågår. 
En av de kommentarer som jag tidigare citerat visade på en uppfattning om användandet av 

                                                 
98 Begreppen vi och dom står för ”vi”, européerna och ”dom”, icke-européerna.  
99 Kamali, Masoud, Bortom vi och dom; Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, red De Los 
Reyes, Paulina, Kamali, Masoud, SOU 2005:41 s.40 
100 ibid 
101 ibid 



 22

värdeladdade ord i Sandelins artikel.102 Dessa ord står då i direkt anslutning till uppfattningen om 
den xenofobiska diskursordningen. Därefter blir detta kopplat till föreställningen om den kontext 
som DN utgör, det vill säga massmedia, den tredje statsmakten. Följande fyra citat är hämtade 
från ett bloggforum som kommenterar Sandelins artikel och Dagens Nyheters roll. 

 
…kan få den på pränt i DN:s debattsida för att upphöja den till ett slags ”comme il faut”103 för 
likasinnade (sverigedemokrater?)! 
 
…kan konstatera att det är samma invandrarfientliga smörja som fyller SD-kuriren i vanliga 
fall. Nu får han hjälp av Dagens Nyheter. 
 
Man kan verkligen undra över DN. Man hoppas väl på att SD ska komma in i riksdagen så att 
alliansen kan behålla regeringsmakten. Det blir som i Danmark. 
 
Håller med! Att DN släpper in sverigedemokraterna på debattplats är – tragiskt.104 

 
Dagens Nyheter betraktas här ha ett ansvar gentemot samhället att inte sprida en xenofobisk 
samtalston. Sandelins debattinlägg ses som i ett led av normaliseringen av förnekandet. Denna 
grundtanke om en normaliseringsprocess av den xenofobiska diskursordningen då den kan tyckas 
uppträda i den mediala debatten blir i sin tur ett led i upprätthållandet av den politiska 
korrektheten. Häri ligger tolkningsföreträdet hos konsumenten av texten till grund för 
uppfattningen om vilka olika diskursordningar som står i anslutning till textens intertextualitet. 
Hur Sandelins artikel och dess ifrågasättande av det mångkulturella samhället blir till ett led av 
normaliserandet av förnekandet och hur detta begrepp kan ses som ett upprätthållande av pk, kan 
förklaras utifrån de föreställningar som ligger hos konsumtionen/enten av texten. Denna 
problematik är den som är ständigt återkommande. Hur den skapas kan dock relateras till 
Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. 

Texten, i detta fall Sandelins, ligger till grund för den senare diskursiva praktiken, 
bloggforumen.105 Här sker ytterligare textproduktion på den föreliggande texten, Sandelins, 
parallellt med konsumtionen av denna text.106 Det som ligger till grund för produktionen av den 
efterliggande texten, exempelvis bloggforumen, är tolkningen i konsumtionen av den föregående, 
Sandelins. På vilket sätt man tolkar Sandelins text har att göra med hur textmottagaren använder 
sig utav de ”förhandenvarande diskurser och genrer i konsumtion och tolkning av texten”.107 Det 
kan även ses utifrån hur textmottagaren väger in och gör referenser till olika diskursordningar, 
                                                 
102 http://jinge.se/index.php/hjartat/godhetens-och-den-politiska-korrekthetens-foretradare.htm, bloggkommentar 
om Sandelins artikel, 2008-05-08 
103 Comme il faut, ur franskans ”som det skall vara”, passande och korrekt www.ne.se 2008-05-14 
104 http://jinge.se/index.php/hjartat/godhetens-och-den-politiska-korrekthetens-foretradare.htm, bloggkommentar 
om Sandelins artikel, 2008-05-08 
105 ibid 
106 ibid 
107 ibid s. 75 

http://jinge.se/index.php/hjartat/godhetens-och-den-politiska-korrekthetens-foretradare.htm
http://www.ne.se/
http://jinge.se/index.php/hjartat/godhetens-och-den-politiska-korrekthetens-foretradare.htm
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hur exempelvis begreppet sanning’s intersubjektiva villkor i samband med kritik mot mångkulturen 
blir kopplat till xenofobi. Detta eftersom de individer för vilka detta kan tolkas som objektivt eller 
intersubjektivt ofta blir stämplade som eller är xenofobiska. Detta är något som jag tidigare 
beskrivit och det som är ständigt återkommande i denna typ av studie men utifrån SOU 
rapporterna så går det att se skapandet av de diskurser och genrer som ligger till grund för den 
tolkningsuppfattning/förmåga som textmottagarna på bloggforumen besitter.  Det tredje steget i 
den tredimensionella modellen är den sociala praktiken. Det är gentemot detta steg som det skulle 
kunna sägas att textskaparna bakom SOU rapporterna riktar sin fokus. Det är i mångt och 
mycket kring de sociala praktikerna som den strukturella diskrimineringen tar plats. Den formas 
och yttrar sig visserligen kring det diskursiva men diskrimineringen tar sig i uttryck i den sociala 
praktiken. När textskaparna bakom SOU rapporterna skapar en diskursiv praktik där begrepp 
som exempelvis främmande blir kopplat till den diskursiva reproduktionen av den xenofobiska 
diskursordningen så skapas en politiskt korrekt diskursordning. Den politiskt korrekta 
diskursordningen har sin fokus kring normaliseringen av förnekandet och dess senare implikationer på 
den sociala praktiken där den strukturella diskrimineringen finns. Strukturell diskriminering blir 
således en del av en diskursiv/social praktik man önskar att bekämpa ur vilket texten och den 
senare diskursiva praktiken har sin fokus riktad mot. Anledningen till censureringen av vissa ord 
och begrepp har sin grund i rädslan för dess yttring och påverkan på den strukturella 
diskrimineringen. Politisk korrekthet blir till en diskursiv konsekvens i bekämpandet av strukturell 
diskriminering och upprätthållandet av tanken kring att samhället är rasifierat. Det vardagliga 
förnekandet står då under normaliseringen av förnekandets påverkan i den mån att normaliseringen av 
förnekandet egentligen kan tillskrivas en högre verkansgrad. Denna verkansgrad är något jag själv 
titulerar som högre med anledning till att denna normaliseringsprocess bakom förnekandet sker, 
inom ramen för denna studie, kring det mediala. Det som då kan tillskrivas som ett vardagligt 
förnekande måste därför, utifrån denna föreställning, ha sin grund i textkonsumtionen av och kring 
den mediala debatten där normaliseringen av förnekandet produceras. Konsekvensen av grundsynen 
normaliseringen av förnekandet blir att allt i grunden kan spåras tillbaka till en normaliseringsprocess. 
Allt kan i grunden vara ett främlingsfientligt uttalande om det använder sig utav de olika begrepp 
som blivit stämplade som en del av denna process. Detta blir slutgiltigt till vad jag tidigare kallat 
för en diskursiv konsekvens i arbetet gentemot det främlingsfientliga.  
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Avslutande diskussion 
Jag hade som utgångstanke kring detta ämne att den politiska korrektheten innebar en fara för 
samhället. Svårigheterna kring att närma sig ett ämne som invandrardebatten och risken för att bli 
stigmatiserad om man inte praktiserar det korrekta språkbruket, ansåg jag var en utav de 
bidragande faktorerna till bland annat Sverigedemokraternas framgångar. Dessa grundläggande 
tankar står fast även så idag men med en grundläggande skillnad, det är betydligt mer 
problematiskt än vad jag från början antog. Även jag anser att samhället i grunden är strukturellt 
diskriminerande men jag vill dock reservera mig från att samtliga former av språkbruk gentemot 
det mångkulturella samhället i grunden är rasistiska. Detta tänkande i sig är oerhört farligt anser 
jag. Samtalet måste bli mer nyanserat och kan inte röra sig kring ytterligheternas exempel. Detta 
blir dock väldigt svårt då media ofta önskar att sälja en bra story och i den processen så går det 
problematiserande samtalet förlorat. För att ge ett exempel på detta så återkommer jag till Din 
Sko’s reklam Ethno-Chic.  

Min teoretisering av begreppet etnicitet och de olika grundläggande synsätten, 
konstruktionism såväl som essentialism ligger till grund för samtalet kring etnicitet inom den 
akademiska debatten. Denna debatt når inte ut till samhället i stort vilket i sig är väldigt förståeligt 
eftersom alla har varken tid eller vilja för att sätta sig in i det. Det etniska i Ethno-Chic blir 
därmed någonting förgivet taget, flyktigt, något att porträttera mot resten av samhället. Etnicitet 
har väldigt många skiftande innebörder, inte bara på sättet som man kan betrakta och tolka 
begreppet utan även hur det senare kan komma till användning i samhället. Som Schlesinger 
beskrev så har pluralismen en baksida. I och med dess anammande så har inte samhället blivit 
mer tolerant, samhället har snarare fått mer saker att sträva efter att vara tolerant gentemot. Om 
man nu skall kunna tillskriva detta som om samhället har blivit tribaliserat, indelat i etniska 
enklaver har jag tyvärr inga vidare underlag för. Vikten bakom etnisk tillhörighet och vikten 
bakom ett erkännande på dess grunder har dock ökat.  Denna problematik tar sig senare uttryck i 
form av främlingsfientliga enfrågepartier såsom Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas 
utveckling de senaste åren finner jag därmed som något helt naturligt, tyvärr. Detta eftersom vi 
har anammat en pluralistisk samhällstanke genom bland annat begreppen mångkulturalism och 
mångfald. Om vi då stämplar samhället som pluralistiskt men undviker samtalet om att människor 
och grupper i samhället skiljer sig från varandra så får vi ett väldigt ohållbart debattklimat. Mona 
Sahlin lär ha sagt att svensken är etniskt enfaldig i ett försök till att stärka den invandrade som en 
individ sutten på kulturell och etnisk spetskompetens. Men är då inte alla etniska grupper 
enfaldiga om etnicitet egentligen enbart kan definieras i dikotomin till vad som är av en 
annorlunda etnicitet? Sitter svensken i USA på kulturell spetskompetens i egenskap av sin 
kulturella härkomst? Problemet blir då således att den invandrade stämplas som ett kulturellt 
objekt, detta är ett väldigt välkänt problem men har egentligen ingen reell motsättning. Om den 
invandrade blir till denna kulturella särart i samhället och stämplas därefter som det i ett försök 
till antirasism så sätter det egentligen bara käppar i hjulet på sig självt eftersom det bara stärker 
antagelserna om att vi alla är så olika. Detta blir då således till en grund för alla antagelser som 
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ligger till grund för vad man kan benämna som det främlingsfientliga, det xenofobiska. När det 
väl dyker upp en artikel likt Gunnar Sandelins så är det inte heller så underligt att det genast dras 
anknytningar till att denna individ är främlingsfientlig. På ett ännu högre plan så står han för vad 
som kallas normaliseringen av förnekandet. Varför det blir på detta vis går att spåra till 
interdiskursiviteten och konstruktionen samt reproduktionen av det antirasistiska och det 
xenofobiska. Om det fastslås från den ena av de två diskursordningarna att olika begrepp är ett 
verktyg för det xenofobiska så blir det till det. Om det xenofobiska använder sig av olika begrepp 
för att beskriva olikhet och skillnader så blir de även där xenofobiska. Det som är det 
återkommande problemet är att samtalet blir för svårt att närma sig eftersom allt som skrivs och 
sägs kan tolkas som något i grunden rasistiskt. Om det däremot finns en stor grupp personer i 
detta land som upplever att invandring, invandrarna finns, även om man skulle hävda att de inte 
finns, så finns de ändock eftersom de utifrån deras perspektiv finns. Det är så att säga ett 
moment 22, vi kan inte avsäga oss begreppet invandrarna som ett icke-tillstånd om ett stort antal 
personer upplever att det finns invandrare. Hur kan vi då undvika strukturell diskriminering och 
även undvika den politiska korrekthetens konsekvenser som grogrund för det främlingsfientliga? 
Detta i sig är en väldigt svår ekvation och jag är i detta fall inget vidare duktig på matematik.   

Förslag till fortsatt forskning 
Det finns redan en hel del forskning kring detta ämne, problemet som jag ser det är att 
forskningen inte lyfts fram. Detta behöver nödvändigtvis inte vara något dåligt eftersom många 
slutsatser från forskarrapporter förvrängs och simplifieras i den mediala debatten. Resultat som 
forskningen kommer fram till kan därefter bli till sanningsgiltiga utsagor som stärker det 
främlingsfientliga även fast det i grunden har för avsikt att problematisera samtalet och absolut 
inte föra en lobbyverksamhet för Sverigedemokraterna.  

I denna studie vill jag dock framhålla att det vore intressant att utveckla den utifrån 
Bourdieus teorier om habitus, fält och kapital. Hur samhällets institutioner utgör det fält inom 
vilket det politiskt korrekta verkar inom. Därigenom för att få tillträde till dessa institutioner så 
måste individen besitta det politiskt korrekta habitus som krävs. Detta habitus blir till ett kapital 
för att kunna påverka makten. En studie kring detta kopplat till Gramscis hegemoniteori och en 
diskursanalys av ämnet skulle i sig förhoppningsvis vara mycket utförlig i sin förklaring kring 
problematiken som utgör det politiskt korrekta.  

Kvalitativa intervjustudier med informanter som sitter på institutionell makt och upplever 
politisk korrekthet som ett problem skulle även det vara ett intressant forskningsobjekt. 
Problemet här skulle då kretsa kring en tillgång till fältet och informanterna förmodligen. Det 
finns nog många som upplever detta problem om det som Sandelin beskriver är sant men även 
en hel del som förmodligen även därför skulle undvika att vara med i en studie.  
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