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ABSTRACT
“Structural oppression” has become a key concept in contem porary Swedish debate
on m igration and ethnic issues. T he aim o f this article is to critically examine this ex
planatory concept th at has caused confusion am ong researchers and politicians. There
is a tendency am ong the advocates o f the concept to not accept alternative interpreta
tions. By scrutinizing the theoretical foundations o f the perspective this propensity is
criticized. W hen every difference between im m igrants and ethnic Swedes is charac
terized as oppression you confuse a descriptive structuralism w ith a normative struc
turalism . O ne argum ent in the article is th at by doing this you will miss the oppor
tu n ity to identify social problems other th an an oppressive Swedish population. The
inability o f the perspective to include active subjects is discussed in this context. O ne
consequence is th at normative structuralism can not explain the complexity of m ul
ticultural relations. In short, the concept o f structural oppression can not explain the
process that has lead to the present social situation. Norm ative structuralism there
fore comes w ith a reductionism, which is criticized. As an alternative it is argued for
a pluralistic research policy.
A nother peculiarity w ith the use o f “structural oppression” in contem porary de
bate is th at there is a conceptual d rift from “oppression” towards “racism”. T his drift
is dam aging because the interpretation o f “racism” in the structuralistic framework
makes the majority o f the population racist. But, who can be accused for racism if
everybody is a racist?
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Så blev vi alla rasister
Om forskning som bländar och förblindar

Under de senaste åren har ”strukturell diskrim inering” blivit ett centralt begrepp i den
svenska debatten. Syftet med det är att skapa en ny förståelse av de problem den tra
ditionella integrationspolitiken står inför. I en av de m ånga statliga offentliga utred
ningar1 som bidragit till att göra begreppet känt sam m anfattas de politiska och teore
tiska syftena: ”En av de viktigaste invändningarna m ot integrationstänkandet är så
ledes att det utgår från två fördefinierade och hierarkiskt rangordnade kategorier; ett
”vi” som ska integrera och ett ”de” som ska integreras.”2 D en kritiska udden är alltså
riktad m ot själva integrationsbegreppet.
M ed begreppet förklaras olika sociala fenomen vars gemensamma näm nare är nå
gon form av underordning och utanförskap orsakad av en majoritetsbefolkning gen
tem ot någon eller flera m inoriteter. I Bortom Vi och Dom (SO U 2005: 41) heter det
att ” [d]en strukturella/institutionella diskrim ineringen är inte förbunden med indi
vidernas avsikter eller åsikter; den kan både förstärkas och ifrågasättas oavsett indi
vidernas intentioner.”3 En mer legalistisk definition tillhandahålls i en annan utred
ning: ”Strukturell diskrim inering innebär med andra ord att principen om m ännis

1 Efter ett regeringsbeslut den 22 april 2004 sjösattes utredningen ”M akt, integration och
strukturell diskriminering”.(Dir. 2004:54) Sammantaget har utredningen ”M akt, integration
och strukturell diskriminering” till och med sommaren 2006 redovisat tolv rapporter. Nio av
dessa har offentliggjorts under år 2006. Någon samlad värdering av dessa har inte varit möjlig
eftersom de offentliggjorts för sent för att kunna inarbetas här. D enna artikel är en diskussion
av de teoretiska förutsättningarna för begreppsparet strukturell diskriminering och inte någon
systematisk genomgång av de statliga utredningarna. Exemplen från de statliga utredningar
na hämtas från Bortom Vi och Dom Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell
diskriminering, (SOU 2005:41) med Paulina de los Reyes och M asoud Kamali som redaktö
rer. En annan utredning som i artikeln tillhandahåller exempel bär titeln Det blågula glashuset
- strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56). D enna senare ingår i ”Utredningen om
strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet”.
2 SOU 2005: 41, s. 7.
3 SOU 2005:41, s. 16.
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kors lika värde inte upprätthålls, och är därför ett allvarligt dem okratiskt problem
för hela samhället och inte enbart för de grupper som drabbas. Strukturell diskrim i
nering handlar därför till stor del om att lagar, föreskrifter och principer som redan
finns inte efterlevs.”4
Trots snedstrecket i det första citatet är strukturell diskrim inering inte detsam m a
som institutionell diskrim inering. D en institutionella diskrim ineringen är i begrepps
ligt avseende en delm ängd av den strukturella. Strukturell diskrim inering försiggår
inte bara i institutionella sam m anhang, utan innefattar också till exempel vardagsrasism och liknande som inte är bundna till institutionella ram ar.5
D et är ett kontroversiellt begrepp, inte m inst på grund av att den strukturella dis
krim ineringens begreppsliga innehåll har expanderat och emellanåt förmedlas in
trycket av att strukturell diskrim inering är synonymt med strukturell rasism.6
Sam m antaget är konsekvensen av den strukturella diskrim ineringen och rasismen
att grundläggande m änskliga rättigheter i dagens Sverige undertrycks. D iskrim ine
ringen förekommer överallt i sam hället och har djupa historiska rötter i både den na
tionella svenska historien och den allm änna europeiska idéhistorien och vetenskaps
historien.
Syftet med denna artikel är att diskutera de teoretiska förutsättningarna för be
greppsparet strukturell diskrim inering och rasismbegreppet. D et är lätt att dela am bi
tionen att bortom stereotyperna finna sätt att diskutera de segregerande praktikerna
och utanförskapen på ett sådant vis att dessa inte förstärks. Vad är då problemet?
Begreppet strukturell diskrim inering är monopoliserande. R ötterna till denna monopolistiska tendens återfinns i de teoretiska premisserna. En av dessa är att m an har
låtit ”strukturen” bli den allenarådande aktiva aktören på ett sådant sätt att det är
strukturen som styr individen.7 Strukturen blir både orsak och verkan, den orsakar
m ajoritetsbefolkningens diskrim inerande beteende, sam tidigt verkar beteendet för
stärkande på sam m a struktur. H årddraget innebär detta att den möjlighet, som var
en viktig utgångspunkt i perspektivets lansering, till förnyade artikulationer av hur
samlevnad mellan olika grupper skall kunna kom m a till stånd i fram tiden om intet

4 SOU 2005:56, s. 75.
5 I de olika direktiven som angett ramarna för de olika utredningarna finns en återkommande
formulering: ”Definitionen av begreppet strukturell diskriminering respektive institutionell
diskriminering varierar och det saknas en tydlig avgränsning mellan dem. För enkelhetens
skull används här begreppet strukturell diskriminering som en sammanfattande benämning
för dessa begrepp.” Dir. 2004:54 ”Makt, integration och strukturell diskriminering”, Justitie
departementet.
6 D enna förskjutning har med den förmodligen korrekta uppfattningen att kultur i en del fall
har övertagit rasbegreppets tidigare roll som vetenskaplig sanktionerad indelningsprincip av
människor. För en diskussion av kopplingen mellan begreppen se exempelvis. SOU 2005:56,
s. 79ff.
7 Den kritik som presenteras i artikeln är i första hand riktad mot den strukturalism som den
kommer till uttryck i de angivna utredningarna och andra texter som ansluter till samma an
sats. Diskussionen skall alltså inte förstås som en generell kritik av Strukturalismen.
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görs. D e stereotyper som kritiseras riskerar att återvända i ny form, lika tom på inne
håll som invandrare, näm ligen ”m ajoritetsbefolkningen”. D etta är den generella och
bakom liggande sporren till det följande.
D e resultat som utredningarna har nått har blivit debatterade, även om diskussio
nen generellt sett har varit ganska lågm äld med tanke på hur exkluderande m ed avse
ende på alternativa ansatser projektet har varit. I en kritisk artikel med titeln ”Rasisme
på svensk” frågar sig Grete B rochm ann och Jan Paul Brekke hur det kan kom m a sig
att den svenska regeringen har beställt ett sådant enögt projekt och undrar retoriskt
om det är för att en överallt förekom mande rasistisk struktur fritar politikerna från
ansvar: ”N år rasismen er over alt - ubevisst i alle sinnets kroker og i alle sam funnsstrukturer - kan m an kanskje ikke holde politikere ansvarlig på samme måte som hvis
det handlet om velferdspolitikken, arbeidsm arkedet og språkoppkering?”8 Aje Carlbom pekar på att föreställningen om Sverige som ett land genomsyrat av rasism kan
ha den allvarliga konsekvensen att bekäm pningen av just rasismen försvåras: ”D et
är ett problem att föreställningen om rasism har fått ett så stort genomslag i Sverige.
Följden av detta är att den antirasistiska kam pen har blivit godtycklig. Vem eller vilka
är det som skall bekämpas när alla’ betraktas som rasister?”9
A tt så allvarliga invändningar m ot en statlig utredning kan väckas uppfordrar till
närm are granskning. I det följande avsnittet, ”Strukturella felslut och isomorfa miss
tag”, diskuteras distinktionen mellan deskriptiv och norm ativ strukturalism , det jag
kallar det isomorfa misstaget, sam t vilka anspråk ett strukturalistiskt perspektiv i den
form det har fått i några sam m anhang i den svenska debatten. Diskussionen är gene
rell och introducerande i detta avsnitt. D ärefter följer ett avsnitt, ”Rättvisa och dem o
kratiska ideal”, där begreppet om strukturell diskrim inering diskuteras i relation till
pluralism och dem okrati, samt i relation till ett aktörsperspektiv. I de två sista avsnit
ten diskuteras först rasbegreppet, ”Förnekande som bekräftelse och vaga sanningar”,
och slutligen i avsnittet ”O m fördom ar och att göra annorlunda” berörs något några
grundläggande villkor för interaktion mellan m änniskor i relation till den stru k tu 
rella diskrim ineringen.

Strukturella felslut och isomorfa misstag
Strukturella beskrivningar fungerar ofta väldigt bra därför att de ger överblick. De
är generaliseringar som inte tar hänsyn till enskilda undantag. Avvikelser finns som
regel, m en de behöver inte göra strukturella beskrivningar m indre sanna. Som Per
Bauhn skriver så gör tre tallar i en skog med tiotusen granar inte påståendet ”D etta är
en granskog” till en osanning. H u r m ånga tallar som behövs för att göra påståendet
falskt finns inga entydiga regler för. En blandning av sunt förnuft och känsla för rim 

8 Brochmann, Grethe & Brekke, Jan Paul ”Rasisme på svensk” i Dagbladet, 2005-07-16.
9 Carlbom, Aje, (2005) ”Idén om strukturell rasism döljer det verkliga integrationsproblemet”
i Röda rummet, nr. 2.
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lighet avgör i de flesta fall sådana frågor. I en kritisk diskussion av Iris M arion Youngs
Justice a nd the Politics o f Difference, som diskuterar minoritetsgruppers rättigheter i
USA, överför Bauhn resonemanget om tallar i granskogen till Youngs diskussioner
om strukturellt förtryck.10 Bauhn sam m anfattar Youngs sätt att urskilja ett tillstånd
av förtryck från ett utan förtryck är att studera olikheter i resurstillgång, som till ex
empel tillträde till arbetsm arknad, högre utbildning, bostäder etc. Till synes, argu
m enterar Bauhn, tycks det som om påståendet att några grupper i det am erikanska
sam hället är förtryckta och påståendet om antalet tallar i granskogen har sam m a lo
giska form. M an kan undersöka rim ligheten för båda. I det ena fallet bestäm m er m an
sig för att antalet tallar i skogen avgör hur länge m an kan kalla skogen för granskog, i
det andra finner m an fram till ett kriterium för förtryck. Så långt är parallellen mel
lan de båda fenomenen rimlig. Problemet är att det bara till synes är fråga om sam m a
formalism. Bauhn skriver: ”A tt identifiera olikheter mellan grupper med avseende på
resurstillgång går förvisso att göra på sam m a sätt som vi identifierar arter av träd.”11
På denna deskriptiva nivå handlar det om att göra urskiljningskriterierna så tydliga
och användbara som möjligt. D et går att formulera andra kriterier för när m an kalllar en skog för en granskog än förekomsten av antalet granar i förhållande till antalet
tallar, eller m an skulle kunna tänka sig andra attraktiva resurser än dem som anges
av Young.
Problemet uppstår när olikheterna i Youngs resonemang karakteriseras som fö r
tryck. D en logiska överensstämmelsen i jämförelsen mellan granskogen och grupper
na i USA består så länge m an uppehåller sig vid det blotta konstaterandet av förekom
sten av olikhet. I och med att Young karakteriserar olikheterna i resurstillgång som
utslag av förtryck har ett värderande påstående tillförts om den faktiskt existerande
strukturen och den deskriptiva Strukturalism en ersätts med en normativ strukturalism. N är m an på detta sätt oförm edlat går från en deskriptiv utsaga till en norm ativ
begår m an vad B auhn kallar det struktur alis tiska felslutet}2
A tt det förekommer olikheter i ett samhälle kan bero på förtryck. M en det är inte
m ed ett slags autom atik att det förhåller sig så. D et kan vara andra orsaker till olikhe
ten än att en grupp är förtryckt av en annan. Felslutet består i en sam m anblandning
av olikhet och orättvisa. D et vill säga att utifrån olikheter i utfall av sociala och kul
turella processer och m öten kan vi inte om edelbart sluta oss till att dessa utfall också
är orättvisa.13
Sam m a felslut genomsyrar m ånga resonemang om strukturell diskrim inering.
Längre fram i artikeln kom m er exempel på glidningen från en deskriptiv nivå, i detta
fall att invandrare har en sämre position på arbetsm arknaden, till att denna position
är orsakad av en strukturell diskriminering. U tfallet av en empirisk undersökning är

10 För en omfattande kritisk diskussion av Youngs kommunitaristiska position se Barry, Brian,
(2001) Culture and Equality, Polity Press, s. 271ff.
11 Bauhn, Per (2004) ”O m normativ strukturalism” i Filosofisk tidskrift, nr. 1, 2004, s. 39.
12 Bauhn, (2004) s. 39.
13 Bauhn, (2004) s. 40.
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att alltså att invandrare klarar sig sämre i den nya ekonom in än ”svenskar”. Frågan är
vad som är orsaken till detta utfall? Kan alla fall sägas vara konsekvenser av stru k tu 
rell diskrim inering eller kan m an tänka sig att utfallet kan bero på andra om ständig
heter, som till exempel kompetens?
En andra generell anm ärkning som skall göras är följande: A llm änt sett finns i all
vetenskap ett avstånd mellan vad som sker i världen (i m änniskan, i själen, i kroppen,
i sam hället, osv) och hur vi väljer att beskriva detta skeende. Intuitivt finns det nå
got rim ligt i denna generella beskrivning. Beskrivningen och det som beskrivs är två
olika saker.
M ening produceras av någon med tillgång till ett språk. D enna m änniska, eller
grupp av m änniskor, har ett distinkt förhållande till det egna språket och det språket
handlar om. Bäraren av m ening skiljer sig från såväl den språkliga nivån som det språ
ket konstruerar (det språket uttalar sig om, skapar en m ening om). M ed andra ord,
den som hävdar något (subjektet) skall kunna skiljas från det hävdade (språket) och
det som det hävdas något om (objektet).14
E tt stort problem med begreppsparet strukturell diskrim inering är att användarna
av det tenderar att upphäva avståndet mellan språket och det språket handlar om. Alla
fenomen av diskrim inerande karaktär tolkas i en riktning och alternativa tolkningar
tigs antingen ihjäl eller avskrivs som förskönande omskrivningar. Bara ett språk och
en uppsättning begrepp för att beskriva verkligheten tycks accepteras. D ärm ed sker en
sam m ansm ältning av de tre dim ensionerna; språket, bäraren och verkligheten kollap
sar in i varandra. Jag kallar detta det isomorfa misstaget. D enna sam m ansm ältning av
vad som borde vara åtskilt har stora konsekvenser för bedöm ningen av andras beskriv
ning av verkligheten, det vill säga att det finns en tendens att koppla sam m an andras
beskrivningar av verkligheten med dem som beskriver. D etta har med att strukturell
diskrim inering är norm ativ i den ovan anförda m eningen att göra.
O m någon hävdar att det i ett fall inte är fråga om diskrim inering, där en företrä
dare för idén om strukturell diskrim inering hävdar att så är fallet, riskerar denne kri
tiker att stämplas som en som omedvetet eller medvetet är fö r diskrim inering. Särskilt
bekym m ersam t blir det i och med att strukturell diskrim inering ofta av de statliga ut
redarna likställs m ed strukturell rasism. Beskrivningar av olikheter som inte leder till
konklusionen att det är fråga strukturell diskrim inering eller rasism tenderar därm ed
att stämplas som diskrim inerande eller rasistisk. D ärför bör m an ta Aje Carlboms var
ning på största allvar: ”A tt sortera in allting under term en strukturell rasism’ riskerar
att korrum pera tänkandet och lamslå hela frågan om utanförskap. O rdet rasism har
en så stark m oralisk laddning att m an riskerar att göra fenomenet med utanförskap
till en fråga om huruvida någon är god’ eller ’o n d ’ när det kanske handlar om andra
saker.”15
Följer inte en beskrivning det m önster som anges av begreppsparet strukturell dis
14 För ett mer utvecklat resonemang om detta se till exempel Collin, Finn & Guldm ann, Finn
(2000) Språkfilosofi En introduktion, Nora, Nya Doxa, s, 9ff.
15 Carlbom, (2005).
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krim inering (eller rasism) sker en identifikation av fenomenet och den som beskri
ver det. M en, beskrivning av det onda gör inte den som beskriver ond. I den fortsatta
fram ställningen återkomm er jag till detta.
In n an jag går vidare vill jag kort beröra en sista egenhet med föreställningen om
den strukturella diskrim ineringen.
H u r kan någon hävda att det finns en stru k tu r som genomsyrar hela samhället, in
klusive det akademiska systemet och alla dess medlemmar? D en som hävdar detta är
m ed nödvändighet en del av sam m a struktur, men hur kan det då vara möjligt att se
på strukturen utifrån, det vill säga hävda strukturens existens sam tidigt som den är
omöjlig att träda ut ur för dem är en del av den? Var finns det strukturalistiska per
spektivets företrädare i förhållande till den stru ktur de m enar genomsyrar hela sam
hällskroppen? D et är bara ett allsm äktigt väsen som kan klara av att på en gång for
mulera sig i ett språk och vara oberoende av sam m a språks förutsättningar.16 D et är
dock precis vad den strukturella diskrim ineringens företrädare gör.
En väsentlig och i dem okratiskt avseende problematisk resultat av detta allsmäktiga anspråk är att det omöjliggör andra positioner än den rättrognes eller den fallnes
position. Definitionsm ässigt är en gudom lig beskrivning av och dom över m änskli
ga förhållanden oantastbar. M en, den empiriska verklighetens motsägelsefullhet ut
gör en stor utm aning för anspråk på ofelbarhet. D e teoretiska förutsättningarna för
begreppsparet utm ärks således av en besvärande osmidighet med avseende på den
grundläggande am bitionen att etablera en diskussion bortom stereotyperna, eftersom
de på grund av de teoretiska förutsättningarna inte kan hantera pluralistiska sam
hällssystem. D et lider därm ed av ett dem okratiskt underskott i sina teoretiska grund
valar. D et är särskilt bekym rande med tanke på den centrala roll statsm akten har till
delat det.

Rättvisa och demokratiska ideal
I en av de ovan näm nda statliga utredningarna står det om integrationstänkandets pa
radoxala premisser: ”Integrationspolitiken sätter upp ett mål om lika rättigheter, skyl
digheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund sam tidigt som
den vilar på antaganden om m änniskors inneboende olikheter.”17
D en nuvarande lagstiftningen i allm änhet och den som rör sociala rättigheter i
synnerhet baseras traditionellt på ett antagande om en homogen befolkning. D enna
ensform ighet har aldrig existerat, men under de senaste decennierna har det skriande
avståndet mellan den föreställda hom ogeniteten och den faktiska m ångfalden blivit
allt tydligare.18 Författarna skriver vidare att ”Särskiljandet mellan de som integrerar
16 I Bauhn (2004) s. 44 diskuteras en variant av detta med avseende på kommunitarismen och
benämns den kommunitaristiskaparadoxen.
17 SOU 2 0 0 5 :4 l,s.7 .
18 Se de olika bidragen i Fransson, Ola & Fryklund, Björn (2006) Migration och professioner i
förändring, Malmö, Holmbergs (kommande) som bland annat tar sin utgångspunkt i den fak
tiska mångfalden i relation till föreställningen om homogenitet.
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och de som ska integreras etablerar en hierarkisk ordning.”19 D et är lätt att vara enig
med författarnas indignation gentemot denna kategoriserande, och i förlängningen
hierarkiserande praktik. D en besvärliga och obekväma frågan är dock hur det skul
le k u nna vara annorlunda. H ierarkisering är en del i dem okratins grundvalar. D en
drabbar någon hela tiden, i dem okratins barndom arbetarklassen och kvinnorna, idag
kvinnorna och invandrarna. E tt pluralistiskt samhälle läm nar nämligen fältet öppet
för m anipulation, demagogisk populism osv.
I ett historiskt perspektiv är den negativa särbehandling svensk politik och offent
lig service har visat prov på, deform ationer i förhållande till de höga rättviseideal den
svenska dem okratin formellt bekänner sig till. M en så snart möjligheterna till defor
m ationerna elimineras har vi också förlorat det pluralistiska sam hället.20 D et är para
doxen, inte klyftan mellan idealen om dem okratins högsta rättviseprinciper och verk
lighets orättvisor.
M en, i och med att hierarkiseringen är en m öjlighet finns sam tidigt en potential
för ifrågasättande av den. D et vill säga diskrim inering i en dem okrati är alltid bunden
till en kontext i vilken det finns ett förhandlingsutrym m e. I dessa förhandlingssitua
tioner finns det i m ånga fall direkt diskrim inerande och rasistiska bevekelsegrunder
som leder till att m inoriteter förvägras erkännande. I den strukturalistiska förkla
ringsmodellen finns det dock inget utrym m e för att undersöka de enskilda positio
nerna, det vill säga aktörsperspektivet lyser med sin frånvaro.
M en om m an inte beaktar vad aktörerna själva m enar om sina handlingar, stängs
dörrarna till det rum där en dialog bortom stereotyperna kan etableras. D et struk
turalistiska perspektivet leder därför till uppfattningen att villkoren för människors
handlande är dolda för dem själva. (Jämför ovan m ed diskussionen om det isomorfa
misstaget.) M änniskor måste upplysas om ett vetande de saknar om bevekelsegrunderna för sitt agerande. D et är lika arrogant som det är icke-konstruktivt.
För att exemplifiera. Per Broomé och A nn-K atrin Bäcklund har i en analys om var
för invandrare har haft svårt att kom m a in på arbetsm arknaden tagit utgångspunkt
i de stora tekniska och organisatoriska förändringar den internationella och svenska
ekonom in har genom gått sedan 1970-talet. En konsekvens av denna om ställning har
varit att de traditionella industriarbetena utan behov av utbildning har m inskat och
att servicesektorn i m ånga fall professionaliserats. D e tekniska kraven i arbetet ställde
nya krav på utbildningsnivån. Arbetsorganisationen förändrades m ot arbetsgrupper,
istället för enskilda operatörer, som kom att ställa krav på kom m unikativ kompetens.
D etta har lett till att kraven på den sociala och språkliga kompetensen på ett nytt sätt
har blivit betydelsefullt för ett lyckat arbetsresultat.21 U nder sådana om ständigheter
har invandrare svårare att konkurrera om arbete eftersom de saknar till exempel den

19 SOU 2 0 0 5 :4 l,s.7 .
20 Zizek, Slavoj (2001) Ideologins sublima objekt, Göteborg: Glänta, s. 171.
21 Broomé, Per & Bäcklund, Ann-Katrin (1998) S-märkt —Företagets etniska vägval Stock
holm: SNS Förlag, s. 133ff.
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språkliga kom petens som krävs. Konsekvensen är att arbetsgivaren hellre anställer nå
gon m ed denna kompetens, en ”svensk”.
K atarina M attsson kallar den förklaringsmodell Broomé och Bäcklund använder
för kompetensbristdiskursen och att den kan tolkas som en rasifierad tankem odell. H on
skriver att ” [I] denna diskurs om invandrare som kulturellt avlägsna och bristande i
kom petens finns ett element av rationalisering och legitimering av diskrim inerande
handlingar /.../” D et vill säga att fram kasta kompetensbrist som en förklaring till in
vandrare inte får jobb är ett tecken på att förklaringsmodellen legitimerar diskrim i
nerande handlingar. Lite längre fram i sam m a text sam m anfattas kom petensbristdis
kursen med följande ord: ”D et är invandrarnas tänkta brister, tillkortakom m anden
och frånvaron av svenskhet’ som genomgående präglar detta perspektiv.” Vidare ”naturaliserar” kom petensbristm odellen den etniskt skiktade arbetsm arknaden, hävdas
det.22 I M attssons optik är förklaringsmodellens funktion att legitimera en redan et
niskt skiktad arbetsm arknad. Läsaren får reda på att själva frågan om kompetens i sig
är suspekt att ställa därför att den i sig är diskrim inerande.
D et M attsson inte kom m enterar är att modellen beskriver en process. D et är inte ett
statiskt förhållande, ”den etniskt skiktade svenska arbetsm arknaden”, som undersöks
av Broomé och Bäcklund, utan det faktum att den svenska arbetsm arknaden har bli
vit mer homogeniserad, det vill säga ”svenskifierad”, i sam band m ed att produktions
förhållandena har förändrats. D et kan tyckas rim ligt att fråga sig vilka bevekelsegrunder arbetsgivare har för att anställa personal och vilken eventuell roll dessa har haft för
att utvecklingen gestaltats på detta sätt. O m dessa drivkrafter är rimliga eller orimliga
är viktiga att diskutera. N aturligtvis kan det vara ”tänkta” brister, felaktiga föreställ
ningar om ”kulturell kom petens”, som styr processen som leder till att fler invandrare
sorteras bort på arbetsm arknaden, men det är en empirisk fråga att besvara.
D et innebär dock inte att de som undersöker det är en del av sam m a process.
M attsson begår det isomorfa misstaget genom att hon låter en beskrivning (kom
petensbristdiskursen) av diskrim inering och indirekt dem som utför beskrivningen
(Broomé och Bäcklund) bli en del av den faktiska diskrim ineringen.
D en process som Broomé och Bäcklund beskriver leder fram till ett antal genom
gående drag på den svenska arbetsm arknaden, ett slags stru k tu r som är diskrim ine
rande, men den förklaras utifrån de ekonomiska och sociala förutsättningar arbets
m arknaden fungerar efter, inte utifrån en på förhand postulerad strukturell diskrim i
nering. D et är en stru k tu r som är ett resultat av olika slags processer. Inte en struktur
som skall reduceras till rasideologier. Dessa kan förvisso ha en del i dessa processer,
men det är inte övertygande att reducera alla aspekter av strukturen till rasideolo
gier.
D et strukturalistiska perspektiv som M attssons och de statliga utredningarna har
anam m at verkar bygga på att det inte finns något sådant som rimliga och rättvisa
22 Mattsson, Katarina, (2005) ”’Den färgblinda marknaden och välfärdens rasifiering” i
Mattsson, Katarina & Lindberg, Ingemar (red.) Rasismer i Europa - arbetsmarknadens flexibla
förtryck, Stockholm: Agora, s. llOf. (M in kursivering).
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skillnader.23 D ärm ed inte sagt att m an på förhand kan avgöra vilka skillnader som är
rimliga eller rättvisa, det hör till det dem okratiska samtalet att avgöra. M en genom
att på förhand likställa olikhet och orättvisa läggs hinder i vägen för det m an säger sig
arbeta för, näm ligen ett mer erkännande och pluralistiskt samhälle. D enna sam m an
blandning har delvis med de egenskaper som den diskrim inerande ”aktören” har.
I den strukturella diskrim ineringens föreställningsvärld är aktören m ajoritetsbe
folkningen. M ajoritetsbefolkningen är omedveten om att den bär på attityder och
hållningar som orsakar diskrim inering. I inledningen citerades några rader från den
statliga utredningen Bortom Vi och Dom som i sam m anhanget kan vara värda åter
vända till: ” [d]en strukturella/institutionella diskrim ineringen är inte förbunden med
individernas avsikter eller åsikter; den kan både förstärkas och ifrågasättas oavsett
individernas intentioner.”24 D en tidigare om näm nda Iris M arion Young formulerar
sam m a förhållande så här: ”1 denna utvidgade strukturella m ening refererar förtryck
till de om fattande och djupgående orättvisor som vissa grupper är utsatta för som en
konsekvens av ofta om edvetna antaganden och reaktioner hos välm enande m änniskor
i vardagligt umgänge, medier och kulturella stereotyper, och strukturella egenskaper
hos byråkratiska hierarkier och m arknadsm ekanism er - kort sagt det vardagliga livets
norm ala processer.”25
En djupt problematisk konsekvens av dessa båda citat skall lyftas fram. D en enskil
de aktörens intentioner och handlingar är styrda på ett sådant sätt att de blir diskri
m inerande och förtryckande oavsett vad aktören själv anger för bevekelsegrunder för
sina handlingar. E tt allvarligt resultat av det strukturalistiska synsättet där det hävdas
att arbetsgivarens handlande är orsakad av en diskrim inerande struktur, är att det le
der till att det är svårt att avkräva arbetsgivaren ansvar. O m alla utfall där invandrare
inte kom m er i åtnjutande av sam m a fördelar som representanter för majoritetsbefolk
ningen orsakas av en diskrim inerande struktur, är det besvärligt att kom m a åt de fall
där det faktiskt är fråga om medveten orättvis behandling.
En viktig följd av Broomés och Bäcklunds ansats är att den kan skilja m ellan olika
slags exkluderingar, det vill säga den förm år att skilja mellan det fall där en person
inte får jobb för att den har fel hudfärg eller för att personen inte har rätt utbildning
eller kompetens.

Förnekande som bekräftelse och vaga sanningar
D et strukturalistiska perspektivet erkänner inte andra modeller eller förklaringar. D et
är naturligtvis i sig inget problem att föredra en förklaringsmodell före någon an
nan. D et är legio inom all vetenskap, särskilt hum aniora och samhällsvetenskapen är
för sin utveckling beroende av dialog och strid med alternativa positioner. Talet om
strukturell diskrim inering skriver ut sig ur en sådan dialog. D et är en i bästa fall hög

23 För en generell diskussion om detta se Barry, (2001).
24 SOU 2005:41, s. 16.
25 Young, (1990), s. 41. H är Bauhns översättning i Bauhn, (2004), s. 33.
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dragen position i den m ån andra ståndpunkter per definition är felaktiga av det enda
skälet att de inte är förenliga med det strukturalistiska perspektivet.
Problemet kan lokaliseras till teorins grundläggande förutsättningar, som resulte
rar i att den strukturalistiska förklaringsmodellen i detta fall inte ger utrym m e till al
ternativa förklaringar eftersom alla fenomen reduceras och anpassas till strukturens
premisser. Väl att m ärka inte på grund av moraliska eller ideologiska skäl, utan på
grund av de stora anspråk begreppsparet strukturell diskrim inering reser. Strukturen
förklarar alla fenomen, i detta fall diskrim inering. D en är därför radikalt reduktionistisk och som alla reduktionistiska teorier är den rigid.
D et strukturella perspektivet kväver på förhand alla invändningar eftersom alla
påståenden som på något sätt ifrågasätter perspektivet per autom atik är ett uttryck
för strukturell diskrim inering. Alla m ot idén om den strukturella diskrim ineringen
riktade invändningar blir bekräftelser av riktigheten av den. (Som denna text till ex
empel.) D etta sker till priset av begreppsnivellering. M ed ”nivellering” menas att ett
begrepp förlorar sin specifika referens till faktiska skeenden i den sociala världen och
sam tidigt kom m er att betyda allt och inget. D et förra är naturligtvis en förutsättning
för det senare. I ”E tt europeiskt dilem m a” skriver M asoud Kamali om kopplingen
m ellan institutionell praxis och rasism som kan illustrera den samtidiga reduktionism en och hur den därav följande begreppsliga nivelleringen fungerar.
Kamali skriver att ” [I] nstitutionell rasism [ofta är] inbäddad i rutiner och i orga
nisationers arbetssätt. D etta betyder att institutioners norm ala handlingar exkluderar
exempelvis ’de andra’ från adekvat service, eller rentav trakasserar dem ”.26 Så långt
finns inget att invända, mer än möjligtvis påm inna om att den offentliga servicen i
det svenska välfärdssamhället aldrig har fungerat enligt de högt ställda principerna
om lika och rättvis service utan hänsyn till personens preferenser. ”D e andra” har haft
olika karakteristiska genom den svenska välfärdshistorien. R eduktionen genomförs i
nästa svepande och generaliserande gest. H istoriskt sett är samhällets m aktstrukturer,
får vi veta, ”/ . . . / kopplad till ett system av privilegier baserade på föreställningar om
’ras’ som ger m änniskor, definierade som ’vita’, en överordnad position i samhället.”27
Påståendet är så vagt och allm änt att det är svårt att vara oenig. De m aktstrukturer
som finns idag och som har funnits är långt mer komplexa än att kunna reduceras till
”vithet” och ”ras”, men sam tidigt äger det sin riktighet att dessa föreställningar har
varit delar av denna komplexitet. D en stora analytiska utm aningen ligger i att utmejs
la när, på vilket sätt och varför ”ras” spelar en roll och när de inte gör det i etableran
det av en m aktstruktur. För att göra utm aningen tydlig: all rasism är artikulation av
skillnad mellan människor, men alla artikulationer av skillnader mellan m änniskor är
inte rasistiska. Em ellanåt finns det antydningar om att en sådan detaljanalys är m ål
sättningen, men allt som oftast möts läsaren av svepande generaliseringar som citatet
är ett exempel på.

26 SOU 2 0 0 5 :4 l,s. 33.
27 SOU 2005:41, s. 34.
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T illåt m ig att ge ett exempel där m in kritik inte är giltig. I en analys av den po
tentiella direkta eller indirekta diskrim ineringen som är inbyggd i föreställningen om
den svenska nationalstaten, i föreställningen om det ”svenska”, visar M ichael Azar i
en övertygande analys ett sam m anhang där en ”rasism utan raser” är relevant. Exem
plet är några uttalanden från några villaägare i M alm ö som ger uttryck för sin ovilja
att ha invandrade muslim er i nabolaget. Dessa villaägare m enar att de inte är rasister
eftersom de skulle ha protesterat ”om det kom krim inella, vanartiga och sinnesjuka”
D et vill säga m uslim er likställs m ed m änniskor ur någon av dessa tre kategorier. Azars
konklusion är att detta slags form uleringar ”i några fraser [förtätar] hela ’det koloniala
omedvetna’ som ofta tar sig uttryck i västvärlden”.28 D enna analys skiljer sig från Kamalis genom att den visar precis hur det koloniala arvet artikuleras och vilka som gör
det och i vilken kontext det sker. Språket Azar använder för att analysera och det han
analyserar är distinkt åtskilda på sam m a sätt som Broomé och Bäcklund i deras ana
lys, som jag diskuterade i förra avsnittet, är det i förhållande till sina analysinstrum ent
och det dessa appliceras på. Fördelen är lätt att se. D et går att förhålla sig till påståen
dena som levereras i båda dessa fall, det går att vara enig eller oenig med dem. D et le
vereras inte svävande och oprecisa generaliseringar eller moraliserande pekpinnar, till
vilka jag återkom m er i nästa avsnitt.
En annan ofta vanligt förekom m ande strategi är att andra begrepp än de som kan
reduceras till rasbegreppet, eller något av de nya avledningarna till det, ”rasifiering”
till exempel, för att beskriva orättvis tillgång till offentlig service istället blir klassade
som förskönande om skrivningar.
Irene M olina, en av bidragsgivarna till Bortom Vi och Dom , skriver att ” [A]nvändningen av ’m ildare’ alternativa benäm ningar som exempelvis etnicitet’, ’xenofobi’,
’främ lingsfientlighet’ och ’främlingsrädsla’ undviker att befatta sig med det centrala
problemet och fördröjer därm ed ett nödvändigt m edvetandegörande om att det i det
svenska sam hället finns rasistiska föreställningar som är djupt rotade i det fö r givet
tagna,”29 D e i citatet uppräknade begreppen är m ånga gånger djupt problematiska,
men att reducera dem till ”rasism” eller ”vit” diskurs utan att i något sam m anhang
vilja göra det möjligt att de skulle k u n n a vara mer adekvata än det repellerande ”ras”begreppet främ jar inte det nyanserade sam talet eller precisionen i analysen av sam
hället.
Rasbegreppets relevans kopplas till Västeuropas koloniala historia och med rät
ta hävdar m ånga att denna har förträngts i de nationella historieskrivningarna. D et
räcker inte att bara göra den koloniala praktiken och faktiska politiken rättvisa i his
torieskrivningen, utan det är också viktigt att förstå hur den västerländska kulturen i
sina institutionella praktiker och m aktlegitim erande tankem önster i sina grundvalar

28 Azar, Michael, ”D et symboliska objektet Delen, delandet och den nationella gemenskapen”
i SOU 2005:41, s. 172f.
29 Molina, Irene, “Rasifiering E tt teoretiskt perspektiv i analysen av diskriminering i Sverige”
i SOU 2005:41, s. 104. (org. kurs.)
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har varit beroende av den nedlåtande blicken på icke-europeiska om råden och kultu
rer. Återigen, inget av detta finns det någon anledning att invända mot.
Problemet är istället att am bitionen att förankra den institutionella och strukturel
la diskrim ineringen blir för ospecifik. Istället för att tillhandahålla en bild av hur det
koloniala förflutna i Europas historia har samspelat med andra politiska och sociala
förändringar, reduceras all förändring till det koloniala projektet. Allt tycks kunna
föras tillbaka till den koloniala erfarenheten. D et är en försum m ad aspekt, men det
är inte den enda förklaringsvariabeln i en extrem t komplex utveckling mellan 1400talet och idag. I det D et blågula glashuset, SO U 2005:56, redogörs på ett föredömligt
sätt hur obenägen den svenska statsm akten under tiden efter andra världskriget var
att ratificera och erkänna de kränkningar som den inhem ska lagstiftningen kunde
leda till.30 D etta i en tid när den svenska statsm akten framställde sig som världens
moraliska samvete. Sedan länge är det också känt inom forskningen att Sverige un
der 1920- och 30-talen var föregångsland för den rasbiologiska forskningen. A tt det
finns stora brister i den svenska historieskrivningen med avseende på dessa aspekter
står utom allt tvivel.
Fram ställningen i D et blågula glashuset handlar om en specifik institutions försa
kelser och förträngningar, nämligen den svenska statsmaktens. D et är alldeles uppen
bart fram går det, vilket det inom historieäm nena sedan lång tid funnits stor kunskap
om, att den svenska politiska historien har formats ru n t premisser som har möjliggjort
denna typ av förträngningar. Till exempel har lagstiftningen m ot etnisk diskrim ine
ring gått mycket långsam t i Sverige och övriga Europa, med Storbritannien som det
stora undantaget. D et finns således olika nationsspecifika sätt att hantera det kolo
niala förflutna. D et koloniala arvet ingår alltid i specifika historiska kontexter som
måste analyseras var för sig. Inte m inst med tanke på att ett land som Storbritannien,
som i sin nationella historia med all önskvärd tydlighet har det koloniala förtrycket
som en integrerad del, på lagstiftningsom rådet blivit ett föregångsland. Istället för att
kom m a till konklusionen att diskrim inering alltid är kontextuell och inte exempel på
en idealtypisk strukturell diskrim inering så ändar kapitlet om denna historia i D et
blågula glashuset med en just en sådan reduktion. Språkbruket är avslöjande: D enna
svenska historia är en ”form ” av strukturell diskrim inering, som om den fanns i en
ren utgåva.31

Om fördomar och att göra annorlunda
A tt behärska ett språk är att förstå orden i de kontexter de används, det vill säga att
förstå de implicita och explicita referenser de betjänar sig av för att fungera. Begrepp
och klassifikationer sträcker sig m ot andra begrepp och klassifikationer. Kort sagt,
språket är till sin natu r bångstyrigt. A lternativa definitioner ligger på lur att ge sig

30 SOU 2005:56, kap. 2.
31 SOU 2005:56, s. 122.
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till känna så snart en första artikuleras. Sam tidigt är de principiellt oklara begreppen
oundgängliga för att den sociala interaktionen skall bli meningsfull.
O klarheten är inte en defekt, utan är en nödvändig premiss för den sociala dy
nam iken. ”O klarhet” är dock ett lite missvisande uttryck. M ed hänvisning till lan
H acking är det riktigare att tala om interaktiva kategorier eller begrepp.32 M ed interaktivitet förstås här att individer, företrädare för organisationer, beslutsfattare och
andra, agerar och reagerar på ett sådant sätt att de söker att skapa överensstämmelse
mellan begreppet eller kategorin och den egna verksamheten och förståelsen av den
na. Vidare, vilket är väsentligt, de interaktiva begreppen är kända för de m änniskor
de berör och har den egenskapen att de har potential att förändra hur dessa m änniskor
upplever sig själva och den egna praktiken. Interaktiva begrepp och kategorier växelverkar m ed dem som kategoriseras.33 D e är inte låsta i en betydelsedimension därför
att betydelserna är förhandlingsbara.
M en interaktiviteten är inte beständig. Begrepp och kategorier förlorar under givna
historiska och vetenskapliga betingelser sin stridbara karaktär och en okontroversiell
konsensus infinner sig. D e finner vila i en temporär essentialism. ”Tem porär” eftersom
det inte finns något som säger att om ständigheterna förändras och essentialismen blir
ifrågasatt.
”Ras” och ”rasism” är interaktiva begrepp och i det närm aste fullständigt repelle
rande. ”Rasist” är lika negativt laddat som ”dem okrat” är positivt laddat. Ingen vill
vara rasist, alla vill vara demokrater. E tt annat utm ärkande drag för interaktiva be
grepp är deras retoriska kraft. Enda antydan att m an närm ar sig gränsen för begrep
pets giltighetsområde (antingen in i en rasistisk position eller ut ur den dem okratiska
gemenskapen) och ett påtalande om detta leder snabbt till reträtt åt ena eller andra
hållet. D et rasbegrepp som lanseras i de av staten sanktionerade utredningarna är vagt
och oprecist. M en eftersom det är ett så kraftfullt interaktivt begrepp som ingen vill
identifiera sig med, kom binerat m ed en begreppslig vaghet blir resultatet en morali
serande hållning.
Vi är inte fördomsfulla för att vi är styrda av en kultur, utan för att vi är m ännis
kor. D ärem ot är kulturen orsak till varför en viss uppsättning fördom ar dom inerar
och inte en annan under en viss historisk period. Vi kan göra oss vår fördomsfull
het medveten, men i handling kan det ändå bli fel, våra handlingars innebörder för
oss själva behöver inte vara desamm a som den andre tillskriver dem. D enna num era

32 Hacking, lan, (2004) Social konstruktion av vad?, Stockholm: Thales, s. I4lf.
33 Idéen om interaktiva begrepp och kategorier kan skrivas in i den språkfilosofiska tradition
som går tillbaka åtminstone till Austin, John (1962) How to do things with words, London.
Kortfattat innebär i denna tradition att en språklig yttring är en handling (talhandling) som
kan beskrivas på olika nivåer där de viktigaste delarna är lokution, ordens och satsernas all
m änna betydelse, illokutionära kraften, talarens avsedda betydelse med påståendet eller häv
dandet och slutligen yttrandets perlokutionära effekt, dess effekt eller påverkan på lyssnarens
sinnestillstånd. Påståenden där ord som ”diskriminering”, ”ras” och ”rasism” ingår torde kun
na tjäna som goda exempel för en utförlig analys enligt denna modell. H är nöjer jag mig med
Hackings mer allmänna ”interaktiva kategori” som kan sägas innefatta de tre delarna.
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självklara formel kan fördjupas. D en personliga historien följer m ed som en ryggsäck
m an inte kan få av. I denna ryggsäck finns allehanda ting, också sådant vi inte tycker
om. E tt misstag är om m an förbiser att socialt fram bringade idéer och föreställning
ar inte är allenarådande för m änniskors agerande. D e spelar en roll, en ofantligt stor
roll, m en det finns alltid en möjlighet att handla annorlunda. D et är m änniskans pri
vilegium och förbannelse. Förbannelse för det kan bli fel, vilket ofta sker. M en det är
villkoret.
Vi kan inte göra något åt det faktum att vi delvis är produkter av ordningar vi inte
kan styra över. D et är blott i begränsad om fattning vi kan göra något åt den genusordning, kulturella, social och ekonomiska situation vi lever i. D et vill säga att vi på
verkas av den sociala och kulturella världen, men det är inte det sam m a som att våra
värderingar, norm er och handlingar bestäms av dessa.34 Vi förhåller oss till dessa olika
logiker. D et är ett grundläggande villkor att skapa ett m eningsfullt sam band mellan
ideal och de personliga, mer eller m indre m edvetna behoven och dröm m arna. D et in
dividuella livet är alltid konfliktfyllt. E tt utm ärkande drag i den m änskliga beteen
derepertoaren för att hantera dessa konflikter är att tillsam m ans med andra utveckla
föreställningar om att ”vi alla sitter i sam m a båt”. D enna identifikationseffekt innebär
att den enskilda m änniskan anpassar och extrapolerar sina subjektiva föreställningar
in i en gemenskap.35
H om i Bhabha citeras ofta i detta sam m anhang. I m öten mellan m änniskor spe
lar den kulturella faktorn in, men det finns inte några skarpa skiljelinjer ”ändå är
inte de kulturella skillnaderna utplånade”. I m ötet aktiveras ett ”tredje rum ”, i vilket
handlingar och processer inte kan reduceras till vare sig en omgivande m ajoritetskul
tu r eller till den invandrades k ultur från ursprungslandet. I det tredje rum m et sker
en ”hybridisering”, för att använda Bhabhas metafor. ”D etta tredje rum upphäver
de historieuppfattningar, varav det konstitueras, och inrättar istället nya auktoritetsstrukturer, nya politiska initiativ som knappast låter sig förstås utifrån traditionella
begreppsram ar”.36 D etta resonemang är en tung invändning m ot synen på kulturer
som ett slags kuber med ett innehåll som inte förändras. D et ”tredje rum m et” skapas
där grupper finns. Resultatet är skiftande, getton i de svenska förorterna, lokala klub
bar för bevarandet av den korrekta dansen ru n t m idsom m arstången, osv. Dessa olika
34 Jämför Bauhn kritiska sam m anfattning av kommunitarismens antagande om hur individers
moraliska värderingar skapas. ”En sådan position [kommunitarismen eller den strukturalism
som diskuteras i denna artikel] underskattar människors förmåga att ändra inställning i vär
defrågor under intryck av argument med hemvist utanför deras sociala tillhörighet. Den un
derskattar också utrym m et för konflikt och avvikelse inom grupper och samhällen. Över hu
vudtaget blir moralisk utveckling och förändring, liksom försök att hindra sådan utveckling
och förändring, svåra att förklara om vi inte accepterar att sociala identiteter inte determinerar
sina bärares moraliska föreställningar.” Bauhn (2004), s. 45.
35 För en diskussion av detta tema och referenser se Trouillot, Michel-Rolph, (2003) Global
Transformations Anthropology and the Modern World, New York: Palgrave Macmillan, s. 90.
36 Bhabha, Homi ”D et tredje rum m et”, i Eriksson, C., Eriksson Baaz, M. & Thörn, H åkan
(1999) Globaliseringens kulturer Den postkoloniala paradoxen, rasism och det mångkulturella
samhället, Nora: Nya Doxa, s. 286.
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gruppbildningar har olika m ålsättningar och olika tillblivelsehistorier. D et väsentliga
är att gruppbildning och identitetsskapande är underkastade ständiga förändringar.
D et vill säga dessa ”strukturer” är konsekvenser av olika, ibland till och m ed radikalt
olika processer och därm ed stadda i konstant transformering. En viktig m otor i dessa
förändringar är de interaktiva begreppen.
O m det finns något fog för denna snabba skiss av grundvillkoren för m änskligt
agerande, så kom m er den på kollisionskurs m ed föreställningen om den strukturella
diskrim ineringen. D enna tar inte hänsyn till något av dessa grundvillkor, eller mer
precist, den måste negligera dem därför att dess teoretiska förutsättningar inte kan
inkorporera vare sig aktiva subjekt, eller diakrona förändringsprocesser. Strukturens
funktion går inte att skilja från konstitueringen av subjektet och dess beteende (eller
grupper av subjekt, institutioner osv.). Subjektet reduceras till en funktion av stru k tu 
ren. Alldeles oavsett hur den enskilde, gruppen eller institutionen agerar så bekräftas
strukturen, eftersom de är dess produkt. Föreställningen om den strukturella diskri
mineringen är oförmögen att hantera och beskriva förändringar.
D etta kan beskrivas ur en annan vinkel. D en strukturella diskrim ineringens ver
kan på individens beteende är densam m a hur denne än förhåller sig till strukturen:
hon eller han kom m er att bete sig diskrim inerande. I den m ån det ges utrym m e för
individuellt agerande så är det för att handlandet bekräftar perspektivet. Karakteris
tiskt är följande utsaga: Enda problemet m ed den strukturella diskrim ineringen är att
betoningen på ”/.. ./S tru k tu ren ’ riskerar att underskatta individens aktiva roll i repro
duktionen av den institutionella diskrim ineringen i sam hället”.37 D en individuella
aktörens roll kan enbart vara att förstärka strukturen.
D et filosofiska problem et med detta är att subjektet har fråntagits rätten och
om yndiggjorts att vara den p u n k t där idéer och tankar föds och möts. D et passiva
subjektet är en direkt konsekvens av teorins grundläggande premisser. D en uppm ärk
samme kan här se att det går att rikta sam m a invändningar m ot detta strukturalistiska perspektiv som en gång riktades m ot Althussers ideologiteori, som var behäftad
med sam m a svaghet m ed avseende på konstitueringen av subjektet. För Althusser var
subjektets identitet en effekt av olika kunskapsordningar, men det är ett slags addidativt subjekt som är Althussers. D en ena logiken efter den andra fogades till den andra,
men möjligheten till skapandet av ett ”tredje rum ” fanns inte i Althussers subjekt. Ta
let om den strukturella diskrim ineringen är i sina sämsta stunder en anemisk version
av Althussers ideologiteori.38

37 Kamali, Masoud, ”E tt europeiskt dilemma Strukturell/institutionell diskriminering” i
SOU 2 0 0 5 :4 l,s. 35.
38 D et finns ett otal framställningar av Althussers ideologiteori. Se till exempel Williams,
Caroline (2001), Contemporary French Philosophy Modernity and the Persistence o f the Subject,
London/New York, kap 2. Jag är också medveten om att denna framställning av Althussers
tankegång är starkt förenklad.
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Slutord
D iskrim inering kan vara en konsekvens av m edvetna beslut eller den kan vara om ed
veten. H andlingar som inte alls har intentionen att diskrim inera kan göra det ändå
på grund av okunskap eller oavsiktlig fördom sfullhet. Dessa grundläggande skillna
der m ellan olika diskrim inationsform er borde vara viktiga utgångspunkter för dis
kussionen om hur diskrim ination i dagens Sverige skall minskas. I stället samlas alla
dessa olika former under ett alltom fattande begrepp, strukturell diskrim inering. D en
na stru k tu r får bland annat några m ärkliga egenskaper, den blir ett slags objekt som
orsakar diskrim ineringen. I själva verket är diskrim ineringen lika m ångfasetterad som
den sociala verklighet den verkar i. Föreställningen om strukturell diskrim inering le
der fel därför den behandlas som om ”strukturen” fungerar som ett slags orsak eller
ett objekt som leder till att majoritetsbefolkningen beter sig på ett visst sätt. D et är en
falsk bild. D iskrim ination finns, det bevisas dagligen och stundligen, men kam pen
m ot den är inte betjänt av teoretisk nivellering.
D et nygamla rasbegreppet har blivit en viktig del av det strukturalistiska perspek
tivet, m en riskerar att motverka sina egna syften genom att det låser de analytiska
möjligheterna på grund av dess oklara teoretiska status. Sam tidigt är det retoriskt ef
fektivt att använda för att tysta dem som har en avvikande uppfattning om hur m an
skall beskriva och förstå dagens svenska samhälle. Både ”strukturell diskrim inering”
och ”ras” har blivit så allom fattande att andra positioner som utgår från andra premis
ser lätt blir just ”diskrim inerande” och ”rasistiska”.
O ch vem vill vara rasis t?
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