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Om ras och vithet i ett 
samtida Sverige

Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, 
Fataneh Farahani & René León Rosales

Under våren 2012 rasade en infekterad och upprörd debatt om 
något till synes så oförargligt som ett konstverk i form av en 
tårta på firandet av Konstnärernas riksorganisations 75-årsjubi-
leum och World Art Day på Moderna museet i Stockholm. 
Tårtan föreställde en naken svart kvinnas kropp försedd med 
konstnärens eget ansikte sminkat som ett så kallat blackface, 
det vill säga en grotesk porträttering av ett svart ansikte. Varje 
gång någon skar i tårtan hördes ett hjärtskärande jämmer från 
huvudet. Till saken hör att en av dem som tillsammans med 
de närvarande konstnärerna och kulturpersonligheterna skrat-
tande skar i tårtan var Sveriges kulturminister Lena Adelsohn 
Liljeroth. 

Afrosvenskarnas riksförbund och Antirasistiska akademin 
krävde efter händelsen kulturministerns avgång med hänvis-
ning till hennes bristande omdöme, samt hennes okunskap om 
och okänslighet inför rasstereotyper i allmänhet och nidbilder 
av svarta kvinnor i synnerhet. Den debatt som sedan följde 
kom att handla om huruvida tårtan avslöjade rasistiska struk-
turer i det svenska samhället, vilket flertalet vita skribenter 
menade, eller om den reproducerade vitas rasistiska och stereo-
typa bilder av svarta, vilket andra, särskilt icke-vita debattörer 
hävdade.1
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Händelsen, som också fick internationell uppmärksamhet, 
satte fingret på centrala frågor rörande vita svenskars färgblind-
het och självpåtagna rätt att definiera rasism, och frågan om 
vem som räknas som svart eller ej.2 Den så kallade tårtdebatten 
är ett exempel av flera på hur ras och stereotypa gestaltningar 
av icke-vita rör upp starka känslor i 2000-talets Sverige. Många 
icke-vita svenskar har på senare år försökt att väcka debatt 
kring konsekvenserna av att se annorlunda ut i relation till den 
vita normen och upplevelsen för dem som stereotypiseras rasis-
tiskt. Många vita svenskar har svarat med en axelryckning eller 
irritation över denna kritik. Det har då regelmässigt hetat att 
det inte finns några skäl att känna sig vare sig upprörd, utsatt 
eller kränkt eftersom sådana här stereotyper inte handlar om 
rasism. Rasism, vidhåller man, är något som tillhör historien 
alternativt inte existerar i dagens Sverige. Inställningen reflek-
terar ett i Sverige normaliserat och institutionaliserat sätt att 
blunda för både vithetens privilegier och den diskriminering 
som icke-vita svenskar utsätts för.

Den första omfattande debatten kring frågan om svenska 
rasstereotyper följde på gb Glaces lansering av glassen Nogger 
Black sommaren 2005, och diskuteras mer ingående i Oscar 
Pripps och Magnus Öhlanders artikel i antologin. Andra exem-
pel på hur minoriteter inte tycks ges rätt till sina egna känslor 
av att känna sig utpekade, förnedrade och kränkta eller få lufta 
att de känner så i offentligheten, är den livliga diskussionen 
om ordet ”negerboll” och dess bevarande eller avskaffande. 
Till exempel har tiotusentals, i huvudsak vita svenskar, genom 
olika versioner av Facebook-gruppen ”Det heter negerboll” 
engagerat sig för bevarandet av ordet med argumentet att glo-
san ”neger” är en del av Sveriges omistliga kulturarv.3 Att fort-
sätta säga ”neger”, trots att många icke-vita svenskar känner 
sig kränkta av ordet och trots dess koloniala historia, vittnar 
om en urskuldande hållning gentemot en i grunden rasistisk 
förståelse av både historien och den rådande ordningen i 
världen. Därmed blir det också en del i det allmänna svenska 
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förnekandet av att det finns rasistiska strukturer även i dagens 
Sverige.4

Samma mönster gick igen i diskussionen om Fazers Kina-
puffsförpackning som fram till 2012 pryddes av en knallgul 
och leende asiatisk man iförd kulihatt. Debatten utlöstes av en 
krönika i Helsingborgs Dagblad hösten 2011 skriven av journalis-
ten Patrik Lundberg, en adopterad man från Korea. Han tog 
upp förpackningen som ett av otaliga exempel på hur socialt 
accepterat det är att iscensätta stereotypa och rasistiska repre-
sentationer av asiater – ett ämne som Tobias Hübinettes och 
Carina Tigervalls artikel i denna antologi behandlar.5 Budska-
pet i krönikan möttes av en flod av verbala axelryckningar och 
hånleenden, särskilt på internet, och av ett animerat försvar för 
förpackningen i dess dåvarande form. Hela 97 procent av de 
svarande i en Sifo-undersökning menade att de inte kunde se 
att Fazers Kina-logo skulle kunna vara kränkande för någon i 
dagens Sverige.6 Ytterligare en debatt som på senare tid har ak-
tualiserat frågor om ras i dagens Sverige rörde Ruben Östlunds 
film Play som hade premiär i november 2011, och som handlar 
om hur en grupp svarta pojkar rånar jämnåriga vita pojkar i 
ett segregerat Göteborg. Även denna gång blev diskussionen 
polariserad utifrån ras då flera icke-vita skribenter kritiserade 
filmregissören för att framställa de icke-vita barnen på ett stere-
otypt sätt, samtidigt som en majoritet vita debattörer tvärtom 
försvarade filmen och dess regissör som antirasistisk.7 En repris 
på denna debatt föregick också premiären av Stina Wirséns 
tecknade barnfilm Liten skär och alla små brokiga i september 
2012, där framställningen av en svart flicka kritiserades av flera 
icke-vita debattörer samtidigt som många vita skribenter för-
svarade filmen utifrån att intentionen var antirasistisk.

Vi vill understryka att när vi i denna bok använder ras-
begreppet så innebär inte det att vi tror på ras som en essen-
tialistisk och biologisk-medicinsk kategori som på något sätt 
skulle vara fast, evig eller medfödd.8 Däremot menar vi att om 
vi osynliggör raskategorins betydelse och dess påverkan på 
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både vita och icke-vita svenskars liv, så gör det oss oförmögna 
att förstå individers och gruppers upplevelser av inkludering 
och exkludering utifrån ras i en mängd olika sammanhang i 
samtidens Sverige. Vi gör alla, medvetet och omedvetet, upp-
delningar utifrån visuella kroppsliga markörer som anletsdrag, 
hårtextur och hudfärg. Avsikten med boken är att sätta ord 
på och diskutera detta istället för att vägra erkänna att ras har 
betydelse och på så sätt osynliggöra det som pågår.9 Oavsett 
vad vi tror på och hur vi vill uppfattas, så har vår fysiska kropp 
betydelse för hur vi blir bemötta, betraktade och behandlade, 
något som påverkar våra möjligheter att välja vem eller vilka vi 
lever med, hur och var vi bor, vad vi arbetar med, vilka skolor 
vi eller våra barn går i och i förlängningen våra chanser till att 
få ett gott liv.

Ett problem för svensk del är dock att ras som kategori och 
begrepp inte diskuteras vare sig i offentliga eller privata sam-
manhang. I Sverige och i många andra länder i Europa är det i 
det närmaste tabu att uttala eller skriva ordet ras. I stället har 
termen etnicitet, och delvis även kultur och religion, kommit 
att ersätta och i praktiken inbegripa ras.10 Detta betyder natur-
ligtvis inte att ras har försvunnit som en aktiv faktor i samhälls-
livet, i samtidskulturen eller i människors vardag. Det är till 
och med så, menar vi, att undvikandet att tala om ras har gjort 
det svårare att åtgärda de samhällsproblem som rör vardagsra-
sism, segregation och diskriminering.

Denna i Sverige rådande inställning till ras brukar benäm-
nas färgblindhet. Den färgblinda ideologin kommer till uttryck 
i den antirasistiska hållning som dominerar i Sverige liksom 
i många andra länder i framför allt Europa med undantag av 
Storbritannien. Den åberopas gärna med det närmast utopiska 
argumentet att utseende inte spelar eller åtminstone inte ska 
spela någon roll.11 Samtidigt har tonen mot det som framstår 
som ”etniskt” och religiöst annorlunda i relation till en före-
ställt enhetlig svensk kultur skärpts. Sverigedemokraternas 
mångfaldsfientliga och folkhemsnostalgiska politik som för 
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bara ett decennium sedan ansågs vara rå och otänkbar för det 
politiska etablissemanget att ens bemöta, betraktas idag som 
betydligt mer rumsren och har dessutom sedan valet 2010 
fått tillträde till både maktens korridorer och offentligheten.12 
Denna utveckling stärker vår argumentation för att ras har 
betydelse i dagens Sverige och att det därför är nödvändigt att 
börja tala om ras.

Med ras menar vi i denna antologi ett sätt att dela in män-
niskor på utifrån visuella och fysiska markörer som går tillbaka 
till kolonialismens och det ”vetenskapliga” rastänkandets tid 
och som kopplar vissa kroppar till vissa regioner och konti-
nenter, och ibland också förser dem med vissa egenskaper och 
läggningar. Vem som räknas som vit respektive icke-vit och 
vilka icke-vita grupper som existerar är beroende av både plats 
och tid. Det är skillnad på att räknas som vit i Sverige, Grek-
land eller Guatemala, och på samma sätt blir vissa kroppar ra-
sifierade i Sverige men inte i andra länder. Gränsdragningarna 
och uppdelningarna mellan både olika schatteringar av vita och 
olika grupper och minoriteter av icke-vita ser olika ut beroende 
på sammanhang.13 Det vi främst är intresserade av är dock inte 
vem som är vit och vem som är icke-vit utan hur ras görs, en 
process som brukar kallas rasifiering eller rasialisering.

Kritisk ras- och vithetsforskning

När vi använder tvillingbegreppen ras och vithet är vi direkt 
inspirerade av de båda forskningsfälten kritiska rasstudier res-
pektive vithetsstudier. I slutet av 1980-talet, och framförallt 
vid 1990-talets början, växte ett nytt forskningsfält fram i usa 
under beteckningen critical race theory bland forskare som upp-
märksammade att de antidiskrimineringslagar som införts i 
landet tack vare medborgarrättsrörelsens framgångar inte ver-
kade råda bot på de rasliga ojämlikheterna i det amerikanska 
samhället.14 Vid samma tid uppstod ett annat nytt forsknings-
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område, whiteness studies, som handlar om att kritiskt reflektera 
kring och forska om vad det innebär att tillhöra den vita majo-
ritetsbefolkningen.15 Tillsammans brukar dessa närbesläktade 
fält idag på engelska kallas critical race and whiteness studies – på 
svenska kritiska ras- och vithetsstudier eller kritisk ras- och vit-
hetsforskning. Ylva Habel behandlar delar av den kritiska vit-
hetsforskningens framväxt och argument i sitt antologibidrag.

Genom att tala om ras och vithet vill vi synliggöra ett 
normsystem som reglerar relationerna mellan olika raser, där 
vithet skapas som den privilegierade och överordnade posi-
tionen. Detta kan jämföras med den könsmaktsordning där 
maskulinitet skapas som den överordnade positionen gentemot 
femininitet. Naturligtvis finns det många olika sätt att vara 
vit och icke-vit på, liksom det finns många olika sätt att vara 
man och kvinna på, men detta påpekande motsäger inte att det 
också finns en rasmaktsordning respektive könsmaktsordning 
som både vita och icke-vita liksom män och kvinnor måste 
förhålla sig till.16 Det finns med andra ord både olika masku-
liniteter och olika vitheter, och i forskningen brukar man tala 
om de dominerande sätten att vara man på som hegemoniska 
maskuliniteter, och på samma sätt talar man ibland om att det 
finns dominerande sätt att vara vit på som då kan kallas hege-
moniska vitheter.17

För att fortsätta med jämförelsen mellan ras och kön, så är 
båda dessa begrepp förkroppsligade kategorier medan deras 
närbesläktade begrepp etnicitet och genus syftar på de his-
toriskt skapade kulturella och sociala sätten att vara svensk 
eller något annat, respektive att vara man eller kvinna. Detta 
innebär att en person rasmässigt kan vara icke-vit men etniskt 
mycket väl kan göra svenskhet, på samma sätt som att en per-
son som könsmässigt är kvinna genusmässigt kan göra masku-
linitet. Det betyder dock inte att vare sig den förstnämnda eller 
den sistnämnda personen tillfullo och i alla sammanhang kom-
mer att erkännas som svensk respektive man, då de kroppsliga 
markörerna ofta, men långt ifrån alltid, kan ”skymma blicken” 
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för de sociala och kulturella praktikerna, koderna och beteen-
dena.

Kritiska ras- och vithetsstudier utgör ännu inte något se-
parat och sammanhållet forskningsområde inom den svenska 
forskar- och högskolevärlden, vilket inte är förvånande givet 
det allmänna tabubeläggandet av frågor som rör ras och vithet 
i landet. Det finns dock ett antal svenska forskare som iden-
tifierar sig med särskilt kritiska vithetsstudier i dess engelsk-
språkiga tappning och försöker applicera teorier och perspektiv 
på samtida svenska förhållanden. Av dessa har majoriteten sin 
bakgrund inom genusforskningen.18 Vad gäller kritisk rasforsk-
ning applicerad på svenska nutidssammanhang, så finns det ett 
antal studier som undersöker den icke-vita kroppens förhål-
lande till svenskheten och studerar den svenska vardagsrasis-
men.19 Slutligen har kritiska ras- och vithetsstudier fått ett visst 
utrymme inom den svenska imer-forskningen,20 det vill säga 
forskningen om internationell migration och etniska relatio-
ner, inom den svenska postkoloniala forskningen,21 samt inom 
svensk medie- och filmforskning.22

Betydelsen av ras i dagens Sverige

Denna antologi handlar om den betydelse ras har för alla och 
envar som lever och verkar i Sverige idag. Bokens utgångs-
punkt är att dagens Sverige är ett rasifierat samhälle både på 
en institutionell och strukturell nivå, och på en vardaglig nivå 
människor emellan. Vi som ligger bakom antologin menar att 
det är nödvändigt att börja tala om ras trots ordets historiska 
barlast. Den främsta anledningen till att vi anser att vi måste 
börja tala om ras är att en betydande del av den svenska be-
folkningen diskrimineras och skiljs ut systematiskt från det 
som räknas som svenskt just på grund av sina föregivet ”icke-
svenska” anletsdrag, hud- och hårfärger, det vill säga deras 
icke-vita kroppar. Detta sker trots den konsensus och politiska 
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medvetenhet som råder rörande det felaktiga i att diskriminera, 
och trots att forskning och statistik pekar på diskrimineringens 
negativa effekter och konsekvenser. Att Sverige i internatio-
nella rankningar anses ha västvärldens bästa integrationspolitik 
och antidiskrimineringslagstiftning samt den mest toleranta 
befolkningen i synen på invandring och invandrare står i skarp 
kontrast till dessa resultat.23 Siffrorna rimmar illa med både den 
globala Sverigebilden och den svenska självbilden av att vara ett 
föregångsland när det gäller humanitet och solidaritet.

Redan 1998 uppmärksammade oecd att andelen invand-
rare i fattiga och utsatta bostadsområden var större i Sverige 
än i andra oecd-länder.24 I de tre storstadsregionerna finns 
det sedan 2006 inga områden kvar där infödda resurssvaga 
svenskar är i majoritet. Samtliga fattiga och utsatta stadsdelar, 
där knappt 30 procent har sin försörjning från eget förvärvsar-
bete, domineras dessutom av den kategori som kallas ”synliga 
minoriteter”, det vill säga icke-vita personer.25 De tre svenska 
storstadsregionerna uppvisar segregationsindextal som i ett 
västvärldssammanhang är extrema.26 De kan jämföras med den 
skarpa segregationen mellan romer och icke-romer i många 
central- och östeuropeiska städer, även om direkta jämförelser 
mellan olika städer i olika länder kan vara vanskliga att göra. I 
statistiken framstår Stor-Malmö som allra mest segregerat, en 
stad där 40 procent av de utlandsfödda har arbete, att jämföra 
med 75 procent bland de infödda, därefter följer Stor-Göteborg 
och Stor-Stockholm.27

Vidare var Sverige 2008 ett av de tre länder i eu där ut-
landsfödda löpte störst risk att vara fattiga och socialt exklu-
derade, samtidigt som den invandrade befolkningen i Sverige, 
vid sidan av motsvarande befolkning i Norge och Irland, var 
den mest högutbildade inom eu.28 Totalt klassades en tredjedel 
av invandrarna i Sverige som fattiga och socialt exkluderade, 
och av dem hade flertalet utomvästerländsk bakgrund. Samma 
år var 23 procent av de utomvästerländska invandrarna be-
roende av ekonomiskt bistånd jämfört med 3 procent av den 
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infödda befolkningen, vilket motsvarar en nästan åttafaldig 
överrepresentation.29 År 2009 var 4,5 procent av den infödda 
befolkningen mellan 25–64 år arbetslösa, medan motsvarande 
siffror för födda i Afrika var 24,7 procent, födda i Asien 22,2 
procent och födda i Sydamerika 13,8 procent. Bland dem som 
arbetade hade 15–20 procent av dem som var födda i Afrika, 
Asien och Sydamerika dessutom okvalificerade långinkomst-
tagaryrken, medan motsvarande siffra för svenskfödda låg strax 
under 5 procent.30 Slutligen uppmärksammade oecd år 2011 
att Sverige är det i-land där skillnaden mellan infödda och ut-
landsfödda i åldrarna 15–64 år vad gäller arbetslöshet är som 
störst – närmare 15 procent. Dessutom är Sverige ett av de tre 
oecd-länder – vid sidan av Grekland och Spanien – där högut-
bildade invandrare löper störst risk att antingen vara arbetslösa 
eller tvingas ta okvalificerade låglönearbeten.31

Denna nedslående statistik, som placerar Sverige på den 
nedre delen av skalan jämfört med andra i-länder eller andra 
europeiska länder, gäller inte bara de som invandrat till Sverige 
som vuxna, utan även de adopterade och de blandade, samt den 
så kallade andra generationen, det vill säga de som är födda och 
uppvuxna i Sverige med bägge föräldrar födda utomlands.32 Än 
en gång gäller detta särskilt dem med bakgrund i den utomväs-
terländska världen. Även efter att justeringar gjorts utifrån kri-
terier som likvärdig bakgrund och utbildningsnivå så kvarstår 
ändå överriskerna för att bli arbetslös, exkluderad och att leva 
utsatt för de adopterade, de blandade och ”andra generatio-
nen”.33 På mikronivå har denna diskrimineringsproblematik 
framför allt undersökts genom den så kallade praktikpröv-
nings- eller diskrimineringstestmetoden, där man skapar fing-
erade identiteter med likvärdiga cv:n på utbildningsnivå men 
med olika etnisk-rasliga bakgrunder. Där har det bland annat 
visat sig att personer med utomvästerländsk bakgrund, eller 
med det som uppfattas som ”utomvästerländska” namn, både 
sorteras bort på arbetsmarknaden vid tjänstetillsättningar och 
nekas bostad i stadsdelar som domineras av vita svenskar.34
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Diskrimineringen och segregationen av icke-vita på arbets- 
och bostadsmarknaden, i skolan och i samhället i stort har 
därtill eskalerat under de senaste 20 åren. Detta trots att Sve-
rige idag är ett utpräglat mångfaldssamhälle genom att 26,5 
procent av befolkningen har utländsk bakgrund och att 10 
procent har utomvästerländsk bakgrund – den senare siffran är 
dessutom ännu högre inom den unga befolkningen. Gruppen 
med utomvästerländsk bakgrund är vidare starkt koncentrerad 
till storstadsregionerna och de mellanstora städerna, där den 
utgör uppemot en femtedel av befolkningen.35 Sverige är idag 
med andra ord inte bara på alla sätt och vis mångkulturellt, 
mångnationellt, mångreligiöst och mångspråkligt utan minst 
lika mångrasligt som exempelvis Storbritannien, Frankrike, 
Tyskland och Nederländerna. Även om Sverige inte haft sär-
skilt många kolonier så uppvisar den svenska befolkningen 
idag en lika stor mångfald som dessa länder. Detta faktum 
påkallar en ny svensk självbild och en ny Sverigebild i världen 
bortom föreställningen att den svenska befolkningen fortfa-
rande är relativt homogen och övervägande vit. Den kräver 
också en ny typ av svenskhet inom vilken de icke-vita svensk-
arna inkluderas.

Vi menar att den dominerande förklaringen till att de icke-
vita minoriteterna sackar efter och är mer utsatta än den vita 
majoritetsbefolkningen i statistikens värld, nämligen deras an-
norlunda kultur, religion eller språk, innebär ett förnekande 
av ytterligare en orsak till att människor utesluts och utestängs 
från det svenska samhället – nämligen deras icke-vita kroppar. 
Detta visar inte minst forskningen om icke-vita adopterade, 
som uppvisar kraftigt förhöjda risker för arbetslöshet, psykisk 
ohälsa och social utslagning trots en överlag mer privilegierad 
bakgrund än motsvarande genomsnitt av infödda svenskar.36 
Då det endast är rasaspekten som skiljer de adopterade från 
majoritetsbefolkningen blir deras upplevelser av diskrimine-
ring, såsom den avspeglas i statistiken, det kanske tydligaste 
beviset på att ras har betydelse i dagens Sverige.
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Ras i relation till andra kategorier

Det är också viktigt att komma ihåg att varken vita eller icke-
vita utgör homogena grupper, och att individer eller grupper 
inte enbart är vita eller icke-vita. Både vita och icke-vita här-
bärgerar även många andra identifikationer och positioner och 
ingår i många andra sammanhang och kategorier samtidigt 
som de är vita och icke-vita. Vita kroppar står liksom manliga 
kroppar generellt för den överordnade normen medan icke-vita 
kroppar och kvinnokroppar i allmänhet är underordnade och 
anses utgöra skillnaden och bristen gentemot den normerande 
kroppen. Svenskhet liksom heterosexualitet står på samma sätt 
för det normativa och dominerande beteendet medan icke-
svenskhet och icke-heterosexualitet betraktas som det icke-nor-
mativa och annorlunda. Raskategorin är med andra ord alltid 
satt i relation till andra kategorier såsom kön, sexualitet, klass, 
plats, generation, nationalitet och så vidare.

Ett gemensamt projekt för all kritisk forskning handlar om 
att utmana dikotomier. En dikotomi kännetecknas av att den 
uttrycker en skillnad mellan två positioner och kategorier vilka 
placeras i en binär, oppositionell, kontrastiv och hierarkisk 
relation gentemot varandra, där den ena parten definieras som 
normen och den andra som en avvikelse. Vanliga dikotomier är 
exempelvis man/ kvinna, förnuft/ känsla, kultur/ natur, svensk/ 
invandrare, vit/ icke-vit, medelklass/ arbetarklass och hete-
rosexuell/ homosexuell. Dikotomier är inte bara hierarkiska 
i relation till varandra utan bär även på relationer till andra 
dikotomier. Ett sätt att motverka ett dikotomt tänkande är 
just att ta hänsyn till hur olika kategorier, som till exempel ras 
och kön, ges olika innebörder beroende på hur de samverkar 
intersektionellt.37 När ras sammankopplas med till exempel 
kön, klass eller sexualitet resulterar det i olika slags positioner 
som är laddade med olika sorters makt. En svart, brun eller gul 
manskropp i den så kallade förorten utgör en symbol för andra 
egenskaper än samma kropp på en teaterscen alternativt på en 
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fotbollsarena, det vill säga även plats och tid spelar roll i sam-
manhanget.

Positioner formas i skärningspunkten mellan olika katego-
rier, och olika sammanhang skapar skilda situationer som är 
olika laddade med makt. Detta visar inte minst Yael Feilers ar-
tikel i antologin. Det intersektionella förhållningssättet har inte 
bara bidragit till att uppmärksamma hur människors liv formas 
utifrån olika skiftande maktordningar och maktrelationer, utan 
har också varit betydelsefullt för att analysera frågor om ras och 
vithet utifrån ett genusperspektiv, vilket bland annat Catrin 
Lundströms, Linda Bergs samt Tobias Hübinettes och Carina 
Tigervalls bidrag illustrerar i antologin. En könad förståelse av 
frågor om ras och vithet har också bidragit till att synliggöra 
hur kön och sexualitet har använts för att skapa skillnad mellan 
vita och icke-vita, till exempel genom att framställa vissa mino-
riteter som mer eller mindre feminiserade eller som mer eller 
mindre homosexualiserade.38

En annan viktig kategori som ofta och på många sätt sam-
verkar med hur ras görs är klass. Både arbets- och bostads-
marknaden i Sverige uppvisar tydliga mönster av segregation. 
Icke-vita svenskar är starkt överrepresenterade i så kallade 
okvalificerade yrken vilka ofta är lågt betalda, erbjuder få möj-
ligheter till karriär, är fysiskt krävande och sliter ut kroppen 
samt är förknippade med låg status. Denna segregering på ar-
betsmarknaden tar vi ofta för given, vilket bidrar till att osyn-
liggöra den systematiska exploateringen av icke-vita inom dessa 
typer av yrken. Tillståndet har beskrivits som en rasifiering av 
arbetarklassen, en process som legitimerar och normaliserar en 
extra utsatt situation för just den icke-vita arbetarklassen.39

Sådana rasifierande mekanismer återfinns även på andra 
nivåer på arbetsmarknaden. Det finns exempelvis stora skillna-
der i vilka som får ett arbete tre år efter genomgången högsko-
leutbildning i Sverige, beroende på var i världen man är född. 
Svenskar födda i Afrika löper till exempel mer än tre gånger så 
stor risk att inte få arbete jämfört med svenskar födda i Sverige 
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som genomgått samma utbildning.40 De processer av differen-
tiering varigenom ras, klass och social ojämlikhet reproduceras 
är också inskrivna i de mönster av boendesegregation som kän-
netecknar de urbana miljöerna. Det är ”allmän kunskap” för de 
allra flesta att bostadsområden med låg status har en hög andel 
invånare med ”utländsk bakgrund”, något som alltmer sam-
manfaller med invånare med utomvästerländsk bakgrund, det 
vill säga icke-vita personer. På samma sätt är det ett faktum att 
det i många stadsdelar finns en kraftig underrepresentation av 
vita invånare. Vi kan därmed konstatera att det urbana land-
skapet i dagens Sverige är starkt rasifierat.41 Det är dessutom 
problematiskt att sådana stadsdelar officiellt beskrivs som ”ut-
anförskapsområden” eftersom det antyder att hela området och 
dess invånare befinner sig just utanför det svenska samhället.

Även kategorierna språk och ras är intimt sammanflätade. 
Att införa ett gemensamt språk är en av de viktigaste grundste-
narna när nationalstater skapas.42 Detta har inneburit att män-
niskor som talar andra språk inom en nations territorium ofta 
råkat ut för statligt förtryck av olika slag. I Sverige är samers, 
romers och tornedalingars historiska erfarenheter av språkligt 
förtryck talande exempel på detta förhållande.43 Det finns idag 
en tydlig rasifierande dimension i synen på vilka som förväntas 
eller inte förväntas tala flytande och korrekt svenska. Tolerans-
graden är också låg för det som kallas ”bruten svenska”. En 
vit kropp associeras ofta med förmågan att tala svenska utan 
förhinder, något som inte med självklarhet gäller icke-vita. Om 
detta kan blandade, adopterade och de som tillhör den så kall-
lade andra generationen vittna: ”Vad duktig du är på att tala 
svenska!” är en inte ovanlig kommentar från omgivningen. Ett 
annat exempel på relationen mellan ras och språk är när icke-
vita svenskar blir tilltalade på engelska alternativt på det språk 
som de förväntas ha som modersmål. Dessa vardagsfenomen 
indikerar att svenskhet och förmågan att tala svenska associeras 
med vithet, liksom att icke-vita kroppar knyts till utländska och 
utomvästerländska språk.
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Hur görs ras?

Ras är för oss inte bara en historiskt skapad kategori och före-
ställning som upprätthålls på en social och kulturell nivå utan 
också en så kallad performativ handling, det vill säga ras görs 
och iscensätts i all slags kommunikation, till vilken vi räknar 
både ord, bild och även rent kroppsliga framträdanden. I sam-
band med uppmärksamheten kring ”den nya lasermannen” i 
Malmö hösten 2010 samt under den efterföljande rättegången 
våren 2012 blev problemet med tabubeläggandet av ras extra 
tydligt. Poliser, jurister, politiker, forskare, journalister, debat-
törer och antirasister beskrev offren och dem som riskerade 
att bli beskjutna som personer med ”utländskt utseende”, 
”invandrarutseende” och ”icke-svenskt utseende”, som om det 
inte vore möjligt att vara icke-vit och svensk på en och samma 
gång.44 Dessa formuleringar bekräftar den självklara koppling 
som görs mellan svenskhet och vithet. 

Exemplet visar också att det språkliga uttrycket ”etnisk 
svensk” har kommit att bli en omskrivning för ”vit svensk”. 
Det blev särskilt tydligt när statsminister Fredrik Reinfeldt ut-
talade sig om den låga arbetslösheten bland ”etniska svenskar 
mitt i livet” våren 2012 i en intervju med nyhetsbyrån tt.45 Det 
statsministern syftade på var att arbetslösheten vid denna tid 
var låg bland vita svenskar (endast 3,4 procent) trots den glo-
bala ekonomiska krisen, medan den var 4–5 gånger högre bland 
icke-vita svenskar. Men diskussionen som följde handlade var-
ken om denna skillnad eller om dess orsaker, utan om att Rein-
feldt öppet använt uttrycket ”etniska svenskar”.46

Ett annat exempel på hur ras görs genom språket är ut-
trycket ”svensk medborgare” som ofta används för att beteckna 
en icke-vit person med svenskt medborgarskap. På samma sätt 
har själva ordet ”invandrare” alltmer kommit att beteckna en 
icke-vit person, oavsett om personen ifråga har invandrat eller 
är född och uppvuxen i Sverige. Ytterligare ett exempel på hur 
ett slags kodspråk kring ras och vithet har uppstått i Sverige är 



55

platsbenämningen ”förort”. I praktiken har ordet kommit att 
betyda en stadsdel som domineras av icke-vita, medan förorter 
som domineras av vita inte längre betraktas som förorter. Det 
är till och med så att ”Förorten”, ofta just med versal och i be-
stämd form, alltmer uppfattas som en icke-svensk plats där det 
bor icke-svenskar. Detta är ännu en indikation på att icke-vita 
inte betraktas som svenskar fullt ut.47

Ras görs också genom en uppsjö av ord och uttryck som 
används mer eller mindre direkt i nedsättande syfte, som när 
en vit person utsätter en icke-vit person för benämningar som 
”svarting”, ”neger”, ”tjing tjong”, ”svartskalle” eller ”blatte”. 
Den icke-vita personen blir raced eller racialized, på svenska 
rasialiserad eller rasifierad, och hamnar därigenom i en un-
derordnad position gentemot den vita personen som intar en 
överordnad position. Detta indikerar att det inte är den icke-
vita kroppen i sig som är underordnad, annorlunda eller icke-
normativ, utan att det är språket som skapar underordningen, 
annorlundiseringen och det icke-normativa i relation till den 
överordnade och normerande vitheten. Användandet av sådana 
rasord kan jämföras med mäns bruk av specifika uttryck och 
beteckningar på kvinnor som bekönar dessa på ett mestadels 
underordnande sätt.

Ytterligare en språklig aspekt av hur minoriteter tilltalas 
och behandlas handlar om själva beteckningarna för olika mi-
noriteter. Majoritetens makt att kunna namnge en minoritet 
är central för förståelsen av hur olika kategorier och grupper 
av människor skapas och upprätthålls. De etablerade beteck-
ningarna är nämligen inte alltid de som grupperna själva an-
vänder utan är ofta sådana som uppstått inom och används av 
majoritetssamhället. I usa har svarta amerikaner länge kämpat 
för att deras egna benämningar ska användas, och i en svensk 
kontext kan diskussionerna om skillnaden mellan att säga lapp 
eller same och zigenare eller rom exemplifiera frågan om rätten 
till att få benämna och representera sig själv. Ett annat exempel 
är hur ordet ”neger” används i Sverige för att beteckna svarta 
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människor, en beteckning som många av dem som utpekas 
uppfattar som kränkande och rasistisk, medan alltför många 
vita svenskar hävdar sin rätt att få tala som man ”alltid” gjort.

Vidare iscensätts ras ofta i visuell form, och en av de forsk-
ningsfrågor som den kritiska rasforskningen i usa har tagit 
sig an rör just relationen mellan språk, representation, makt 
och kunskap. Man intresserar sig bland annat för sambandet 
mellan det fortsatta användandet av kolonialt och rasistiskt 
färgade framställningar och uttryck och den fortsatta existensen 
av ett segregerat och diskriminerande samhälle.48 Den kritiska 
rasforskningen vill därmed problematisera den kunskap om 
olika minoriteter som cirkulerar i filmer och teveprogram, i 
reklamens värld och på internet. Dessa visuella framställningar 
tenderar nämligen att befästa olika typer av förförståelser som 
finns om olika minoritetsgrupper. 

De olika representationerna uppvisar ofta ett mönster där 
vissa egenskaper och fenomen tillåts dominera bilden av grup-
pen i majoritetssamhället. Det kan handla om hur framställ-
ningar av icke-vita män domineras av berättelser om sexism, 
våld och kriminalitet, hur icke-vita kvinnor exotiseras, erotise-
ras och sexualiseras, hur icke-vita generellt kopplas ihop med 
”icke-svenska” värderingar samt hur muslimer associeras med 
terrorism och extremism.49 Problemet är att varje enskild repre-
sentation blir till en del av en större mängd representationer 
som främst och oftast, ibland uteslutande, belyser vissa teman. 
Effekten blir att den samlade mängden framställningar skapar 
en begränsande tolkningsmall för hur en viss grupp förstås i 
samhället i stort. Sådana representationer av olika minoritets-
grupper får mycket konkreta konsekvenser för hur människor 
förstår och bemöter varandra i vardagslivet. De påverkar vilka 
förväntningar människor som tillhör olika grupper i samhället 
har på varandra generellt, liksom vilken förförståelse vita män-
niskor har i mötet med icke-vita människor.50

Det finns uppenbara ojämlika maktrelationer inbäddade i 
denna representationsproblematik, då de olika framställningar-
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na oftast är producerade av och för majoritetsbefolkningen, och 
då vissa grupper mer än andra kopplas ihop med problem och 
brister och därmed begränsas i hur de uppfattas av andra och 
även kommer att uppfatta sig själva. Detta påverkar till exempel 
möjligheten att få arbete eller hitta en bostad inom ett visst 
område, liksom de förväntningar som majoritetslärare har på 
minoritetselever. De dominerande representationerna av olika 
minoriteter behöver inte bara vara av explicit ”negativ” karak-
tär. Vissa minoriteter kan beskrivas som mer naturliga, andliga, 
autentiska eller okonstlade i jämförelse med vita svenskar och 
västerlänningar som anses ha ”förstörts” av livet i moderna, 
industrialiserade och urbana samhällen.51 Denna typ av exotise-
rande representationer är i grunden lika problematiska som de 
öppet negativa, då de också osynliggör den mångfald och varia-
tion som finns inom de framställda grupperna. Detta visar inte 
minst Linda Bergs och Catrin Lundströms artiklar i antologin, 
vilka båda tematiserar exotismen och dess olika aspekter.

Ytterligare ett exempel på hur ras görs och iscensätts i den 
svenska samtidskulturen är när vita personer klär ut sig till och 
uppför icke-vita roller och karaktärer rent kroppsligt.52 Detta 
fenomen, som vi föreslår kan kallas rasperformativitet, har en 
lång tradition inom filmens, teaterns, scenkonstens och hu-
morns värld. Vita skådespelare och komiker har länge spelat 
stereotypa icke-vita roller, och den rasliga kroppsförvandlingen 
äger rum genom en kombination av kläder, smink, peruk eller 
hårfärg och ”härmande” av olika typer av kroppsspråk och an-
siktsmimik som anses höra ihop med en viss minoritet.53 Detta 
exempel på hur ras görs, som ibland kallas going native, tas bland 
annat upp i Tobias Hübinettes och Carina Tigervalls artikel.

Den svenska vitheten

Ras är ett begrepp och en kategori som sedan 1700-talet har 
använts för att dela in grupper av människor (liksom grupper 
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av djur och växter) på ett ”vetenskapligt” sätt.54 Intresset för 
och användandet av ras som ett sätt att förstå olika grupper av 
människor har skiftat genom åren, och vid vissa tidpunkter i 
historien har det varit mer livaktigt än vid andra då ras som 
begrepp snarare varit nedtystat och tabubelagt. Det räcker 
med att påminna om 1800-talet och det tidiga 1900-talet, när 
rastänkandet var norm i både Europa och i dess kolonier, lik-
som mellankrigstidens och krigsårens nazistiska och fascistiska 
regimer där ras gjordes till den centrala kategorin i samhäl-
let med välkända och katastrofala konsekvenser. Efter andra 
världskriget, Förintelsen och avkolonialiseringen har dock ras-
begreppet gradvis blivit allt svårare att bruka på ett positivt sätt 
i offentliga sammanhang, även om det lever kvar i den officiella 
folkbokföringen och som en administrativ kategori i särskilt 
den engelskspråkiga världen liksom i många länder utanför 
Europa.55

Det faktum att vita betraktas som svenskar medan icke-
vita ses som icke-svenskar pekar mot att svenskheten är nära 
sammankopplad med vithet.56 Vithet kan som tidigare nämnts 
jämföras med maskulinitet vad gäller frågor om kön och med 
heteronormen vad gäller frågor om sexualitet. Vidare utgörs 
vitheten av en komplex uppsättning praktiker och privilegier 
på samma sätt som att det finns en mångfald heteronormativa 
praktiker och privilegier. Det finns också många olika former 
av vithet, precis som att det finns olika typer av heteronormer, 
både historiskt och geografiskt sett. Exempelvis är den svenska 
vitheten inte densamma som den amerikanska, den australiska 
eller den franska vitheten, och vithet kan vara en närvarande 
norm även i regioner, länder och sammanhang där vita inte är i 
majoritet, vilket inte minst populariteten för vita skönhets- och 
kroppsideal i icke-västerländska länder och bland icke-vita mi-
noriteter visar.

Samtidigt är även den svenska vithetens gränser föränder-
liga och förhandlingsbara. Till exempel har tidigare rasifierade 
grupper såsom finländare, öst- och sydeuropéer kommit att bli 
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alltmer inkluderade i svenskheten genom sina vita kroppar. 
Detta kan förklara varför Sverigedemokraterna får stöd även 
av vissa vita invandrar- och minoritetsgrupper, och varför den 
rasligt separerade boendesegregationen och den rasligt segmen-
terade arbetsmarknaden har kommit att bli så extrem i Sverige 
på senare tid.57 I ett land där det är så svårt att tala om ras, där 
ett eufemistiskt kodspråk gör att en ”etnisk svensk” betyder en 
vit svensk medan en ”invandrare” betyder en icke-vit svensk, 
och där svenskhet flyter ihop med vithet, har den svenska vit-
heten helt enkelt blivit den allomfattande normen att förhålla 
sig till. Att få ingå i och tillhöra svenskheten blir därmed det 
allra viktigaste av alla vita privilegier i ett svenskt nutidssam-
manhang med allt vad det innebär av materiella, psykologiska, 
sociala och kulturella och politiska fördelar och möjligheter att 
kunna leva ett bra liv.

I den engelsktalande världen ser åtskillnaden mellan ras och 
etnicitet annorlunda ut. Att exempelvis både vita och svarta 
amerikaner är amerikaner är det få som ifrågasätter, och på 
samma sätt vet alla amerikaner att svarta amerikaner inte är 
desamma som afrikanska invandrare. Vita och svarta ameri-
kaner ingår båda i amerikanskheten samtidigt som de skiljer 
sig åt utifrån kategorin ras. I usa betraktas även vissa grupper 
från Mellanöstern som vita, och överhuvudtaget är individer 
som ses som vita i en amerikansk kontext sällan eller aldrig 
sedda som vita i Sverige. I Sverige är det också svårare att vara 
svensk och något annat samtidigt, till skillnad från många an-
dra delar av världen där så kallade bindestrecksbenämningar är 
fullt accepterade i samhället, som asiat-amerikan eller brittisk-
karibier. I Sverige får till exempel asiatiska amerikaner ofta sin 
amerikanskhet ifrågasatt, och skillnaden mellan karibiska brit-
ter och afrikanska invandrare framstår ofta som obegriplig för 
svenskar.

Även om den svenska vitheten har många likheter med en 
allmänvästerländsk vithet, särskilt med den protestantiska, 
nordvästeuropeiska och anglo-amerikanska vithet som är den 



60

globalt dominerande, så skiljer den ut sig på en avgörande 
punkt. Det handlar om den exklusivitet som förknippas med 
den svenska vitheten, och som gör den till den tveklöst mest 
privilegierade vitheten jämfört med de typer av vithet som 
återfinns i andra västerländska nationalstater.58 Det specifika 
med den svenska vitheten har inte bara gjort att det med stor 
sannolikhet är svårare att räknas som vit i Sverige än i många 
andra västländer, utan har även resulterat i att en inhemsk hie-
rarki av olika grader av vithet har växt fram. Den svenska vit-
hetens exklusivitet tar sig bland annat uttryck i att majoritets-
svenskar som är kortväxta eller har mörkt hår, mörk ögonfärg 
och mörkare hud också kan råka ut för rasifiering, misstas för 
att vara ”invandrare” och få frågor om var de kommer ifrån och 
varför de ser ”osvenska” ut. En annan typ av rasifiering är att 
både majoritets- och minoritetssvenskar blonderar håret, an-
vänder blåa kontaktlinser, äter tillväxthormoner eller låter ope-
rera sig för att uppnå den idealiserade svenska kroppsnormen. 
Det ljusa, blonda och ”nordiska” utseendet har också kommit 
att bli ett globalt skönhetsideal.59 

Historiskt går den svenska vithetens exklusivitet tillbaka 
till 1800-talet och första häften av 1900-talet. Det var då det 
moderna och ”vetenskapliga” rastänkandet växte fram och for-
mades inom dåtidens forskarvärld och själva idén om en vit ras 
formulerades. Nordeuropéerna och skandinaverna med svensk-
arna i topp – det som då kallades den ”nordiska, ”germanska” 
eller ”ariska” rasen – uppfattades och framställdes som de ”re-
naste” och ”ädlaste” av alla vita folk på jorden. Flera svenska 
forskare bidrog dessutom på ett avgörande sätt till framväxten 
av det ”vetenskapliga” rastänkandet. Carl von Linné var exem-
pelvis den förste forskaren som delade in olika grupper av män-
niskor i de raser som kom att bli den gängse uppdelningen och 
Anders Retzius utvecklade det så kallade skallindexmåttet som 
kom att bli den viktigaste metoden för rasindelning.

År 1921 beslutade den svenska riksdagen att inrätta värl-
dens första rasforskningscentrum i Uppsala, Statens institut 
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för rasbiologi, med stöd av alla politiska partier, och under 
1900-talets första hälft infördes successivt olika lagar som i så 
kallad rashygienisk anda syftade till att bibehålla och stärka den 
vita rasens unika renhet och exklusiva homogenitet som man 
föreställde sig bara fanns i Sverige. Det rörde sig bland annat 
om en abortlag, ett förbud mot preventivmedelsupplysning, in-
förande av rasbiologisk undervisning i skolan och armén samt 
en restriktiv invandringslag som särskilt skulle utestänga ”icke-
ariska” judar och romer från att invandra och potentiellt ”ras-
blanda” sig med vita svenskar – vilket fick fatala konsekvenser 
för dessa grupper under andra världskriget. Dessutom infördes 
ett omfattande steriliseringsprogram som skulle förhindra de 
”degenererade”, ”livsodugliga” och ”undermåliga” ”botten-
skikten” att reproducera sig, något som drabbade över 60 000 
personer.60 I den regeringsproposition som låg bakom riksda-
gens beslut att införa en restriktivare invandringslag 1927 heter 
det: ”Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt en-
hetlig, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av 
betydelse att kontrollera en invandring av folkslag, som ej till 
båtnad för oss låta sig sammansmältas med vår befolkning.”61 
Det svenska rastänkandet och den svenska raspolitiken drab-
bade även de inhemska minoriteterna vilka utsattes för massiv 
statlig och officiell stereotypisering och rasifiering, hårdhänt 
tvångsassimilation med språkdöd som mål samt tvångsadop-
tioner och tvångssteriliseringar som ett sätt att decimera dem 
biologiskt.62

Utkorandet av svenskarna till homo sapiens genetiska och 
estetiska elit tog sig uttryck i alla medier och i alla slags kultu-
rella, sociala och politiska sammanhang. Under första hälften 
av 1900-talet stod exempelvis följande att läsa i den svenska 
soldatinstruktionen som alla värnpliktiga män skulle studera: 
”För en nation är bevarandet av rasens goda egenskaper av ut-
omordentlig betydelse i den ständigt fortgående tävlingskam-
pen mellan folken. Nationens kraft, välstånd och kultur bero 
därav. Därför utgör blandning med en icke likvärdig ras en av 
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de största farorna för ett högtstående folk. Det kan betyda kul-
turell och ekonomisk tillbakagång… Ett gott folkmaterial är 
vårt lands största rikedom.”63 År 1921 kunde socialdemokraten 
Arthur Engberg säga att ”vi har ju lyckan att äga en ras, som 
ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga 
och mycket goda egenskaper” som ett argument för att inrätta 
ett rasbiologiskt institut, och så sent som 1965 kunde statsmi-
nister Tage Erlander uttala i riksdagen i en debatt om rasfrågan 
i usa: ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare 
lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i 
fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”64

Både de ”vetenskapliga” och folkliga definitionerna på vilka 
kroppar som räknas som vita respektive icke-vita i Sverige har 
förändrats över tid, och detsamma gäller benämningarna på 
de olika kategorierna. Till exempel betraktades de nationella 
minoriteterna i Sverige, det vill säga judar, romer och resande, 
samer, tornedalingar och finländare, omväxlande som icke-vita 
eller som inte lika vita som majoritetssvenskarna under 1800-ta-
let och första hälften av 1900-talet. Med dåtidens språkbruk 
benämndes de som ”semiter”, ”orientaler” och ”mongoler” 
eller ”av blandras”. Under arbetskraftsinvandringens tid på 
1950-, 1960- och 1970-talen sågs vidare syd- och östeuropéer 
som mindre vita än nordeuropéer och skandinaver, trots att de i 
sina ursprungsländer av både andra och sig själva sågs som vita. 
Att räknas som vit eller icke-vit handlar med andra ord inte 
alltid om konkret hudfärg eller färg på ögon och hår, för gräns-
dragningen mellan vita och icke-vita förändras kontinuerligt 
på samma sätt som uppfattningar om vad som är manligt och 
kvinnligt, och den ser också olika ut på olika platser. 

Efter att den utomvästerländska invandringen till Sverige 
kom igång på allvar på 1980-talet har dock uppdelningen mel-
lan vita och icke-vita alltmer kommit att likna den som gällde 
i de gamla europeiska kolonialimperierna och som gäller idag i 
engelsktalande länder som Storbritannien, usa, Kanada, Syd-
afrika, Australien och Nya Zeeland. I takt med att icke-vita i 
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första hand kopplas till den så kallade Tredje världen, det vill 
säga till Europas före detta kolonier, så har tidigare rasifierade 
grupper i Sverige med åren blivit vita enligt den allmänna ma-
joritetsuppfattningen, såsom exempelvis finländare, italienare 
och ungrare. Det är även tänkbart att vissa grupper som idag 
räknas som icke-vita kommer att kunna inkluderas inom den 
svenska vitheten i framtiden, till exempel vissa latinamerikan-
ska grupper och vissa kristna minoriteter med bakgrund i Mel-
lanöstern liksom blandade och enskilda individer från Östasien 
som lever med vita svenskar.

Bortom ras?

I dagens Sverige finns det två grupper som kan sägas utmana 
både den dikotoma uppdelningen mellan vita och icke-vita och 
frågan om vem som är vit eller icke-vit, och därmed också vem 
som är svensk eller inte, och det är de blandade och de adop-
terade. Blandade och adopterade har också det gemensamt att 
de till skillnad från andra icke-vita nästan alltid växer upp och 
lever inom mer eller mindre vita sammanhang, ofta också i so-
cialt privilegierade familjer och områden. Med blandade menas 
här personer som har en vit och en icke-vit förälder, och med 
adopterade menas icke-vita adopterade som företrädesvis har 
sitt ursprung i den icke-västerländska världen. Daphne Arbouz 
bidrag i antologin fördjupar exemplet med de blandade, vilka 
kortfattat kan sägas ifrågasätta själva gränsdragningen mellan 
vita och icke-vita liksom aktualisera vilka villkor som gäller för 
att inkluderas i svenskheten.65 Med den ”antingen eller-logik” 
som gäller i Sverige väcker de blandades situation två viktiga 
frågor: Är det är möjligt att vara ”både och”, det vill säga både 
vit och icke-vit samtidigt, och är det blodsband eller utseende 
som avgör tillhörigheten till svenskheten?

Också de adopterades situation aktualiserar en nyckelfråga: 
Är det möjligt att som icke-vit göra vithet? De adopterade är 
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ju den icke-vita grupp i det svenska samhället som är mest 
”integrerad” och ”assimilerad”, det vill säga etniskt, nationellt, 
kulturellt, religiöst, språkligt och socialt sett svenskar – samti-
digt som de rasmässigt är icke-vita. Vidare utgör de adopterade 
ett exempel på vad som kan kallas en transrasposition: i likhet 
med transkönade identifierar och beter de sig ”fel” och ”tvärte-
mot” den kropp de bebor. De adopterade kan sägas iscensätta 
vithet fullt ut och faktiskt påvisa att det går att vara icke-vit 
svensk. Samtidigt ifrågasätts deras vithet, och därmed deras 
svenskhet, genom att de hela tiden påminns av en omvärld som 
likställer vithet med svenskhet om att de är kroppsligt icke-vita 
och därför inte ”helsvenskar”.66

Inom rasforskningen och i teorier och diskussioner om ras 
och vithet uppkommer ibland frågan om det finns individer, 
grupper eller till och med samhällen och kulturer där ras inte 
spelar någon roll. I de sammanhangen talas det ibland om hur 
ett så kallat postrasialt samhälle som är färgblint på riktigt 
skulle kunna se ut, och om något sådant någonsin har funnits 
eller kommer att finnas. I fiktiva roman-, film- och dataspels-
världar finns exempel på postrasiala samhällen, särskilt inom 
science fiction-genren. Utgångspunkten i sådana berättelser är 
ofta att alla då helt enkelt är uppblandade och att inga relevanta 
utseendemarkörer längre går att koppla till specifika geografis-
ka platser. Det är särskilt genusforskare som intresserar sig för 
posthumanistiska teorier, och de har utvecklat tankar om en 
värld bortom både ras och kön där maskiner och kroppar gärna 
har ingått i symbios.67

Det verkar dock som att ras som aktiv kategori inte kom-
mer att försvinna inom överskådlig tid. Och även om det antag-
ligen funnits länder och kulturer där ras betytt mindre eller till 
och med väldigt lite, så är dessa exempel just inget annat än his-
toria idag. Att sträva mot ett postrasialt samhälle kan också bli 
något av ett desperat försök att skapa ett utopiskt projekt som i 
färgblindhetens namn riskerar att osynliggöra att vårt samhäl-
les faktiska rasifiering. Med andra ord är vi som är redaktörer 
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för denna antologi kritiska till den antirasistiska färgblindhet 
som dominerar i Sverige och i många andra europeiska länder, 
och även om vi håller med om att en värld som går bortanför 
ras vore önskvärd, så är vi övertygade om att det kommer att ta 
mycket lång tid att uppnå ett postrasialt samhälle, om det alls 
är möjligt.

Vilka är vi?

Vi som ligger bakom denna antologi har alla flera års erfaren-
het av att undervisa studenter på inom olika samhälls- och 
kulturvetenskapliga ämnen liksom av att hålla föredrag och 
presentationer om ras och vithet utanför högskolevärlden. Vi 
har var för sig varit med om hur mötet med frågor om ras och 
vithet upplevts som väldigt starkt och personligt av både ma-
joritets- och minoritetssvenskar. Vi har särskilt noterat att just 
icke-vita svenskar genom mötet med kritiska ras- och vithets-
studier kanske för första gången i livet erbjuds begrepp och 
perspektiv som hjälper dem att verbalisera och konceptualisera 
upplevelser och känslor som de tidigare inte riktigt kunnat 
sätta ord på, vilket förhoppningsvis har gjort det lättare för dem 
att hantera sin egen vardag. 

Ett problem har dock varit avsaknaden av texter på svenska 
som berör ras och vithet i relation till svenska samtidsförhål-
landen. Syftet med denna antologi är därför att, med inspira-
tion från kritisk ras- och vithetsforskning, erbjuda ett annat 
sätt att se på dagens Sverige än det gängse. Bokens texter riktar 
sig till studenter på högskolenivå, till olika yrkesgrupper som 
berörs av frågor om ras och vithet i sin yrkesutövning såsom 
lärare, socionomer, samhällsplanerare, tjänstemän och politiker 
samt till alla som vill fördjupa sig i frågan om effekterna av att 
skillnad skapas mellan människor utifrån ras.
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