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1.Inledning 

1.1 Ämnesval 
SVT-programmet ”Uppdrag granskning” visade den 29 november 2017 ett reportage kallat 

Afrofobi. Man lyfte där upp att den företeelse som kallas ”afrofobi” ligger bakom den största 

delen av alla hatbrottsanmälningar i Sverige. Till exempel bedömde Brottsförebyggande rådet 

(Brå) att drygt 760 anmälningar innehöll ett huvudbrott med afrofobiskt motiv under år 2008 

(Klingspor och Molarin 2009, 46). Det var i detta program som begreppet afrofobi 

presenterades i ett bredare forum för första gången. Man hade i tidigare program visserligen 

uppmärksammat islamofobi och antisemitism, vilka också har tagit stor plats i 

samhällsdebatten, men man hade däremot inte uppmärksammat afrofobi i lika stor 

utsträckning. Av alla anmälda hatbrott så ligger brott som kan relateras till afrofobi på toppen, 

men inget av dessa hatbrott har lett till några större rubriker (Nils 2017).  

Brå är en av de svenska myndigheter som systematiskt utgår från begreppet afrofobi så att 

man kan använda det inom empiriska undersökningar, mätningar och statistiska 

bearbetningar. Detta gör myndigheten för att kunna föra in begreppet iden årliga 

redovisningen av hatbrottsstatistiken. Begreppet introducerades första gången i en rapport 

som redovisades år 2008. Rapporten var en redovisning av hatbrottsstatistiken under samma 

år. I Brå:s rapport definierade myndigheten begreppet afrofobi enligt följande: ”Rädsla för, 

fientlighet eller hat mot svarta personer och som aktiverar en afrofobisk reaktion mot 

afrosvenskar, deras egendom, institutioner eller dem som är, eller uppfattas vara, afrosvenskar 

eller representanter för afrosvenskar” (Klingspor och Molarin 2009, 46). Myndigheten 

definierar därmed ”afrofobi” på liknande sätt som islamofobi, antisemitism och antiziganism 

(Mångkulturellt centrum. 2014, 12).  

Begreppet har också fått ett internationellt erkännande på EU-nivå genom EU-parlamentets 

Hearing on Afrophobia, som ägde rum 20 februari 2014, och även i rapporter från EU:s byrå 

för grundläggande rättigheter (FRA). ENAR, European Network Against Racism, som är ett 

fristående paneuropeiskt nätverk mot rasism, arbetar för ett implementerande av en europeisk 

handlingsplan mot afrofobi och publicerade år 2014 rapporten Invisible/Visible Minorities. 

Confronting Afrophobia and Advancing Equality for People of African Descent and Black 

Europeans in Europe om “afrofobi” inom EU (ENAR 2014).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Min studie syftar till att skapa en bredare kunskap kring begreppet afrofobi, hur begreppet 

definieras och även hur begreppet används av olika offentliga organisationer och myndigheter 

i Sverige. Jag avser att undersöka hur begreppet kommer till uttryck i offentliga dokument 

samt visa inom vilka sammanhang begreppet används. Med hjälp av mitt material ska jag 

undersöka vilka argument som dyker upp när ”afrofobi” diskuteras i offentliga dokument. Jag 

kommer även att undersöka Afrosvenskarnas riksförbunds hemsida. Detta förbund är en 

religiöst och partipolitisk obunden ideell förening som bildades 1990 (se mer nedan). Jag 

kommer också att gå in på definitionen av samt ge en kort historik kring afrofobi-begreppet, 

och även göra en jämförelse med hur det ser ut idag. Studien kommer också att undersöka hur 

man på kulturdepartementet blev uppmärksammad på begreppet, samt se vilka åtgärder man 

vidtagit och vilken definition man gör. Nära kopplat till begreppet afrofobi är begreppet 

afrosvenskar som därför också kommer att undersökas på motsvarande sätt. Här nedan 

presenterar jag nu mina frågeställningar för min studie:   

- När började begreppet afrofobi användas, dels på internationell nivå, dels, och framförallt, i 

Sverige, varför och av vilka? 

-Hur definieras begreppet afrofobi av olika organisationer och offentliga organ? 

-Vilka alternativa begrepp används, och hur skiljer sig deras betydelse åt?  

-Vilka möjliga konsekvenser kan olika definitioner medföra? 

1.3 Forskningsöversikt 
År 2014 gav Mångkulturellt centrum ut Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars 

situation i Sverige. Det är en översikt över forskning på området. Tre år senare gav Institutet 

för framtidsstudier ut forskningsrapporten Kunskapshöjande åtgärder om afrofobi: en 

pilotstudie som publicerades år 2017. Det är en studie om jämlikhetsdata och hur data kan 

samlas in med syfte att motverka diskriminering. Studien sätter sitt fokus på 

minoritetsgruppen afrosvenskar då just denna grupp anges vara i behov av åtgärder som ökar 

kunskapen kring afrosvenskarnas omständigheter. Forskningen visar även på att afrosvenskar 

är den synliga minoritetsgrupp som tycks vara mest utsatt för hatbrott men även utsatt för 

andra indikationer på utanförskap (Bolve et al. 2017, 6).  Det gjordes enkäter och intervjuer 

där man hade förvalda alternativ med öppna svarsfält. Frågorna var knutna till olika ras- och 

diskrimineringsfrågor. Man tittade också specifikt på vad formuleringarna kring hudfärg och 

etnicitet har för påverkan på respondenternas svar, varvid man i studien kan se stora skillnader 
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(ibid). Det finns dessvärre inte så mycket forskning som gjorts kring afrofobi i Sverige i och 

med att begreppet är relativt nytt, men internationellt kan man finna en del forskning om 

rasism. Den amerikanska kulturgeografen Alan Pred, 1936-2007, har skrivit om 

återuppvaknandet av rasism i hela Europa i slutet av 1900-talet - även i Sverige, ett land som 

tidigare betraktades som en modell för social rättvisa och jämlikhet. Han har bl.a. publicerat 

böckerna Even in Sweden: Racisms, Racialized Spaces, and the Popular Geographical 

Imagination, (2000), och Past is not dead: facts, fictions, and enduring racial stereotypes. 

(2004). Lena Sawyer, numera docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, forskar om 

föreställningar om ras, rasifiering, och har bland annat i avhandlingen Black and Swedish: 

Racialization and the cultural politics of belonging in Stockholm (utgiven i Michigan, US, år 

2000) skrivit om hur människor med afrikanskt ursprung omtalas och omtalar sig som 

inkorporerade i det svenska samhället eller ej. Idéer om ras, nation och tillhörighet undersöks 

genom att uppmärksamma hur dikotoma kategorier som ”svart” och ”vit”, ”svensk” och 

”afrikan” produceras, ifrågasätts, undermineras och reproduceras av individer i olika klasser 

och generationer i Sverige. Hon menar att även om svenska myndigheter inte använder ras 

som kategori i officiell klassificering, så erkänns, används och debatteras kategorin ras i 

vardagliga praktiker som ett kriterium för tillhörighet i det svenska samhället (Sawyer 2000). 

Vad gäller Forskning om interkultur dvs. om relationer och möten mellan skildra kulturer 

finns det b.la. en antologi som är skriven av och redigerad av Katrin Goldstein- Kyaga, Maria 

Borgström och Tobias Hubinette vid namn ”Den interkulturella blicken i pedagogik Inte bara 

goda föresatser”. Antologin publicerades år 2012 och har sitt ursprung i ett behov att 

formulera vad de menar med begreppet interkulturell pedagogik (Hubinette et al. 2012, 5). 

Hur de ser på det, har i stor utsträckning med deras egna undervisningskompetenser och 

forskningsintressen att göra och därför behandlar många av kapitlen de olika 

forskningsprojekt som de arbetar med. Man beskriver också att man är medveten om att deras 

personliga erfarenheter av möten över gränser har färgat deras sätt att se och den 

”interkulturella blicken” de har tillägnat sig åt (ibid, 5). Vad gäller forskning inom kritiska 

vithetsstudier så finns det bl.a. en antologi av Ylva Habel, Tobias Hubinette, Helena 

Hörnfeldt, Fataneh Farahani och René León Rosales som heter ”Rörelser och schattering 

inom kritiska vithetsstudier”. I antologin finns ett avsnitt som heter ”Om ras och vithet i det 

samtida Sverige”. De som ligger bakom antologin har flera års erfarenhet av att undervisa 

studenter inom olika samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen samt att hålla föredrag och 

presentationer om ras och vithet utanför högskolevärlden. Syftet med antologin är att, med 
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inspiration från kritisk ras- och vithetsforskning, erbjuda ett annat sätt att se på dagens Sverige 

(Habel, Ylva. 2013, 65).  Antologin behandlas nedan i teoriavsnittet.  

Av betydelse för förståelse av diskussionen kring ”afrofobi” är också den forskning som 

redovisas i Statens offentliga utredning Främlingsfienden inom oss, SOU 2012:74 samt SOU 

2005:41 Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell 

diskriminering. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter  
 

1.4.1 Ett diskursivt och hermeneutiskt förhållningssätt samt 

begreppshistoriskt perspektiv 

 

I min studie kommer jag att undersöka en del dokument. Teorierna ska hjälpa mig att sätta 

perspektiv på mitt material samt tillämpa goda kunskaper för mitt analytiska arbete. Jag 

kommer att använda mig utav ett diskursivt förhållningssätt. I mitt fall kommer jag att se på 

det språkliga i mitt material, som både något beskrivande och formgivande för vår omvärld 

(Bergström & Boréus 2012, 23). Språket formar verkligheten och man behandlar fysiska 

inrättningar (så som praktiker, handlingar etc.) som texter (ibid, 23). Jag ser också 

verkligheten som en konstruktion som man kan ”forma om” eller dekonstruera (ibid, 23).  

Jag kommer även att implementera vissa drag ifrån hermeneutiken i min forskarroll, då man 

inom hermeneutiken oftast ska förse sig med en öppen, subjektiv och engagerad roll (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 29). Hermeneutiken tillämpas mest inom human-, kultur- och 

samhällsvetenskap. Den har utvecklats från att man på 1600-talet använde sig utav 

hermeneutiken som metod för att tolka bibeltexter till att man, under 1900-talet, utvecklade 

hermeneutiken till att förstå sig på den mänskliga existensen genom språket och tolkning av 

det (Patel & Runa 2011, s. 28). När man använder sig av ett hermeneutiskt förhållningssätt 

försöker man få en helhetsbild genom att studera bit för bit för att man ska få en så bra 

förståelse som möjligt (ibid, 29). Av denna anledning har jag valt att applicera detta 

förhållningssätt för min studie. Jag är medveten om att dessa två förhållningssätt, det 

diskursiva och det hermeneutiska, utgår från delvis motstridiga traditioner – den ena kritisk 

och den andra inkännande – därför väljer jag att i min studie försöka balansera dessa 

förhållningssätt.   
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I och med att det är begreppet afrofobi som min studie kommer att handla om så kommer jag 

även att föra in teoretiska inslag ifrån den begreppshistoriska forskningen och dess sätt att 

hantera begrepp. Inom begreppshistoria skiljer man på olika aspekter av ord i sin analys 

(Bergström & Boréus 2012, 178). Den analytiska skillnaden görs mellan ord/termer och 

begrepp samt mellan idéer och begrepp (ibid). ”Begrepp” kan ses som knytpunkten som 

binder ihop ”ord” med ”idéer”(ibid). Man kan också beskriva ordet ”begrepp” som något 

mångtydigt där man kan förstå ”begrepp” som ett historiskt navigeringsinstrument (ibid). 

Grundidén inom begreppshistorian är att man ska ge forskare nya perspektiv på sociala och 

politiska fenomen som vanligtvis tolkats som naturliga, självklara, eller som konsekvenser av 

processer bortom det mänskliga handlandet. Man ifrågasätter också det linjära och det 

progressiva i utvecklingshistorierna, i och med, att utvecklingshistorierna inte tar hänsyn till 

att människan i alla tider och i alla sammanhang, kunnat välja att agera på ett annorlunda sätt 

(ibid, 178). Som forskare måste man därför se till att känna till olika innebörder av de begrepp 

som användes vid en specifik historisk situation (ibid, 178).  

Det är viktigt för forskaren att förstå innebörden av begrepp samt förstå hur begrepp användes 

i historiska och retoriska sammanhang. Man ska också se det ur de historiska aktörernas 

perspektiv samt ta reda på vilka historiska betydelser som begreppet gavs av aktörerna, vilka 

begrepp som var kopplade till begreppet, vilka motsatser begreppet hade, osv. Detta är viktigt 

eftersom man i förklaringsmodellen oftast förbigår att dessa förklaringsbegrepp uppfattades 

olika av de historiska aktörerna, t.ex. om man ser på begreppen ”sociala strukturerna”, 

”allmänna opinionen” eller ”framsteg”, så uppfattades dessa förklaringsbegrepp på olika sätt 

av aktörer i olika sammanhang. I min undersökning av begreppet afrofobi kommer jag att i 

korthet beskriva det historiska och retoriska sammanhang då begreppet börjar användas, och 

hur det ser ut idag. Jag utgår därvid från följande teoretiska perspektiv, vilka är relevanta för 

mitt ämnesval och har anknytning till varandra: Kulturell identitet, Interkulturellt perspektiv 

med postkolonial utgångspunkt, Historiskt perspektiv på ”afrofobi”, Strategisk essentialism 

versus kosmopolitism samt Kritiska vithetsstudier och ”färgblindhet”. 

Kulturell identitet  

Den kulturella identiteten har under de senaste decennierna varit en stor fråga på den 

akademiska, politiska, nationella och globala nivån (Thörn et al. 1999, 40). I Europa 
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förknippas den kulturella identiteten med de stabila identiteter som formades efter det 

industriella genombrottet och därefter blev instabila samt problematiska (ibid, 40). Ur den 

europeiska kontexten ses den kulturella identiteten som en konsekvens av globaliseringen 

(ibid, 40). Globaliseringen genomförde en paradoxal utveckling, där man menar att det å ena 

sidan fanns en homogenisering av kulturer, dvs. där gemensamma kulturella referenser 

skapades, och å andra sidan fanns en fragmentisering, där olika lokala identiteter förstärktes 

och återskapades (ibid, 40). Det skapades också nya identiteter under efterkrigstidens 

immigration till de europeiska länderna. Immigrationen utmanade de tidigare homogena, 

nationella kulturerna (ibid, 40). Detta ledde till frågor om medborgarskap, nationalitet, 

politisk makt och legitimitet och även kulturens ökade politiska betydelse (ur en europeisk 

kontext) (ibid, 40).  

Interkulturellt perspektiv med postkolonial utgångspunkt 

Interkulturellt perspektiv används här i betydelsen att fokusera på och betona vikten av 

relationer och möten mellan personer från skilda kulturer i samhället. Studien utgår också från 

ett postkolonialt perspektiv, vilket innebär att kolonialismen inte ses som något som hör till 

det förflutna utan att i hög grad fortfarande präglar vår värld, både ekonomiskt och kulturellt 

(Thörn et al. 1999, 14). 

Enligt Statens Offentliga Utredning 2005:41, Bortom Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om 

makt, integration och strukturell diskriminering, har rasismen inom Europa historiskt sett 

varit bland den mest genomgripande och destruktiva i världen, och man kan även se drag från 

det idag. Man kan beskriva, förklara och även ursäkta rasismen i dagens Europa genom att 

hänvisa till massiva ökningar i den utomeuropeiska invandringen, vilket är en förklaringstyp 

som kan beskrivas som ett sätt att skuldbelägga offret (SOU 2005:41, 119). Det finns även 

argument som visar att denna typ av invandring bara har förvärrat något som redan fanns där 

(ibid, 119). Det finns t.ex. många former av europeisk rasism som kan riktas mot befintliga 

minoriteter i Europa och som inte har utlösts av ökad invandring. Ett exempel på det här kan 

vara den allmänna antisemitismen samt diskrimineringen av romer (ibid, 119).  

Under kolonialismen utövades en mängd olika former av våld och rasdiskriminering i 

kolonierna som erövrats av européer, och denna typ av rasism är svår att förklara med ”de 

Andras” invandring (ibid, 119). Om man ser det ur ”Den Andres” perspektiv så var det 

européerna som invaderade samt tog över ”De Andras” land (ibid, 119). Man kan också se att 

det under Europas historia varit eliterna som skrivit rasistiska texter om de icke-europeiska 
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Andra, även fastän den folkgruppen invandrat till Europa (ibid, 119). Jämför man med 

samtida europeisk rasism så skrivs den enligt författarna till SOU 2005:41 fortfarande av 

eliterna. Detta kan också förknippas med den vardagsrasism som råder, speciellt i de områden 

där man är rädd för potentiell invandring (ibid, 119). Vardagsrasismen är inget nytt utan kan 

ses som fortsättning på en lång tradition, där det inte är själva invandringen som är orsaken till 

vardagsrasismen, utan det är den inristade negativa framställning av ”De Andra” som genom 

historien varit naturlig i de sociala representationerna av ”De Andra” (ibid, 120).    

Söker man efter rasistiska fördomar om afrikaner, asiater eller amerikanska 

ursprungsbefolkningar så kan man läsa vanliga texter inom politik, media, forskning, 

humaniora, litteratur, reseskildringar och vidare, ända fram till andra världskriget (ibid, 120). 

Det är tack vare motståndsrörelser mot slaveriet på 1800-talet, avkoloniseringen, reaktioner på 

förintelsen långt efter kriget m.m. som en mer allmän norm mot rasism utvecklades i världen 

(ibid, 120).  

Det finns alltså två olika sociala och politiska strömningar när det gäller etniska relationer i 

Europa (ibid, 120). Först finns det en nutida variant som är en urgammal form av inhemsk 

europeisk rasism som riktar sig mot icke-europeiska folk i allmänhet, i senare fall har det 

också kombinerats med ideologi, islamofobi, antisemitism (ibid, 120). Det andra är den 

koloniala rasismen, som i första hand fokuseras på afrikaner, asiater och 

ursprungsbefolkningen i Nord- och Sydamerika, Australien och Stilla havet, som där tog en 

mer ”rasifierad” form, men i dagens europeiska rasism så är det mer fokus på kultur och 

kulturella skillnader (ibid, 120).  

Rasifiering är enligt Nationalencyklopedin en term som används för att understryka att 

uppfattningen om människor som tillhörande olika raser är en konstruktion snarare än ett 

biologiskt faktum. En rasifierad person är en individ som av omgivningen tillskrivs 

rastillhörighet. Utifrån sådana konstruerade föreställningar ses andra människors bakgrund 

eller ursprung som närmast nedärvda biologiska egenskaper. Detta sätt att definiera andra 

genom upplevda fysiska skillnader kan leda till strukturell diskriminering genom samverkan 

med exempelvis klasstillhörighet eller kön. Rasifierade föreställningar påverkar bemötanden i 

vardagen och präglar synen på de maktrelationer som råder i samhället, på bostadsmarknaden 

och arbetsmarknaden (NE, sökord rasifiering).   
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Historiskt perspektiv på afrofobi  

Martin Eriksson vid Historiska institutionen vid Lunds universitet skrev i sin rapport till 

Forum för levande historia, Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige: 

en analyserande kunskapsöversikt, att under de senare åren har ett nytt historiskt 

forskningsläge växt fram i Sverige (Ericsson 2016, 152). Forskningsläget har handlat om 

rasism som rör sig mot stereotyper och föreställningar om människor med svart hudfärg och 

afrikanskt ursprung (ibid, 152). Forskarna intresserar sig för befolkningsgruppens situation 

och erfarenheter (ibid, 152).  

I och med att afrofobi, i betydelsen negativ inställning till människor med afrikanskt ursprung, 

är ett internationellt fenomen så har man under flera år bedrivit studier om ”antiblack racism”, 

”antiblackism” (ibid, 152). I Sverige har man mer och mer blivit bekant med afrofobi-

begreppet, främst inom samhällsvetenskapen (ibid, 152). Enligt författarna till Mångkulturellt 

centrums rapport Afrofobi (2014) syftar ”afrofobi” på en fientlighet mot människor som har 

sitt ursprung i subsahariska Afrika och som tillhör den afrikanska diasporan, (det vill säga 

afrikaner som inte är bosatta i Afrika) (Mångkulturellt centrum. 2014, 11). Även om det inte 

nämns något om hudfärg i definitionen, så har man poängterat att det är föreställningar om 

svart hudfärg som ytterst ligger till grund för ”afrofobi” (Ericsson, M 2016, 152).  

Afrofobi handlar också, enligt forskningen, om bilden av svarta, som inte nödvändigtvis har 

skapats utifrån svarta människors närvaro i Sverige (ibid, 152). Den europeiska kolonialismen 

är en stor del av bilden, och även när det gäller föreställningar som finns om svarta svenskar, 

är det nästan otänkbart att inte relatera till slavhandeln, kolonialismen som även Sverige var 

med och tog del av (ibid, 152). Det har funnits ett antagande där man har menat att 

”afrofobin” inte skapade kolonialismen utan att den svenska ”afrofobin” skapades som ett 

resultat av Sveriges deltagande i de europeiska koloniala övertagandena (ibid, 152). Som Ett 

exempel på hur man kunde yttra sig om afrosvenskar på myndighetsnivå så fick magistraten i 

Landskrona, som var en statlig myndighet, år 1931 i uppdrag att sköta samt skriva ett 

remissyttrande om den svenska migrationspolitiken (ibid, 153). Där lyfte man fram att det var 

en självklarhet att ” färgade raser under inga förhållanden, negrer icke ens såsom tillfälliga 

besökare, utom i rena undantagsfall böra äga tillträde till riket” (ibid, 153).  

Det har funnits människor med afrikanskt påbrå i Sverige ända sen ca 1700-talet fram till 

1800-talet (ibid, 153). Historien kring detta är rätt så okänd, och enligt Thörn et al har man 

heller inte forskat kring den historien. Detta är också därför man inte vet så mycket om hur 
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afrosvenskar upplevde sig själva och sin identitet samt sina erfarenheter om själva vistelsen i 

Sverige (ibid, 153). Man vet heller inte hur lokalfolket betraktade afrosvenskar (ibid, 153). 

Många av dessa hade tvångsmässigt rövats bort till Sverige som slavar, dock så var slaveri 

olagligt, vilket gjorde att de juridiskt sett var fria människor (ibid, 153). Men man har inte så 

mycket kunskap om hur fria de egentligen var (ibid, 153). En person som är välkänd och där 

det finns mycket material och som också levde under denna perioden och som också rövades 

bort från sitt hemland och även hade ett afrikanskt påbrå heter Fredrik Adolph Ludvig Gustaf 

Albrect Couschi, även kallad för Badin (ibid, 153). Badin var en hovbetjänt, balettdansör, 

boksamlare, frimurare samt lantbrukare under slutet av 1700-talet (ibid, 153). Människor med 

afrikansk härstamning har funnits i Sverige under flera hundra år, men har dock varit väldigt 

få. Det var inte förrän vid 1900-talets sista decennier som människor från den afrikanska 

härstamningen började bli fler, och det var nästan orimligt att en svensk inte stött på någon 

människa från afrikansk härstamning under denna period (ibid, 154).     

Det var först under dekoloniseringen av den afrikanska kontinenten under 1960- och 1970-

talet och under den svarta amerikanska medborgarrättsrörelsens kamp som synen på svarta 

började förändras i Sverige (Mångkulturellt centrum 2014, 22). Det var också under denna 

period som den afrosvenska minoriteten började växa fram som en egen demografisk grupp 

(ibid, 22). Från den afrikanska kontinenten kom studenter och politiska flyktningar, och via 

internationell adoption och familjebildning så börjar en svart svensk bli synlig (ibid, 22). 

Svenska samhälleliga attityder till svarta människor och till den afrikanska diasporan kom nu 

att symboliseras genom Martin Luther Kings besök i Sverige år 1964 och 1966 (ibid, 22). 

Även om de klassiska koloniala stereotyperna om den afrikanska kontinenten och om 

afrikaner delvis kom att omvärderas under perioden, så levde en del stereotyper kvar, och i 

avantgardistiska dokumentärer och filmer levde många av dem vidare i någon form av 

modernistisk bistånds- och utvecklingstänkande genom fortsatt exotisering (ibid, 22). 

Strategisk essentialism och kosmopolitism 

”Afrofobi” som fenomen kan beskrivas och bemötas utifrån olika perspektiv, t.ex. 

essentialistiska eller kosmopolitiska. Ett historiskt exempel på strategisk essentialism är 

Negritude-rörelsen. Begreppet ”negritude” kommer från franskan och kan översättas till 

”negerhet” (Lundahl 2005, 8–11). Begreppet fick sin betydelse under 1930-talet utav några 

unga män som studerade i Paris, bland annat Aimé Césaire som ursprungligen kom från 

Västindien och Léopold Sédar Senghor som hade sitt ursprung i Senegal. ”Negritude” blev 
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känt genom en antologi som fick ett förord av författaren och filosofen Jean-Paul Sartre (ibid, 

8-11). Själva uttrycket ”negritude” myntades av Aimé Césaire i tidskriften L´Étudiant noír år 

1935 (ibid, 8-11). Senghor redigerade antologin och efter att han gav en benämning på 

begreppet så resulterade detta även i en rörelse, ”negritude-rörelsen” (ibid, 8–11). Denna 

rörelse arbetade för uppväckandet av uppmärksamheten på svarthet, rörelsen skulle också ge 

en gemensam afrikansk identitet med positiva egenskaper. Svarthet eller ”negerhet” 

betraktades som ett kollektiv och en individuell företeelse (ibid, 8–11). Sartre introducerade 

begreppet ”negritude” som en beteckning på rörelsen. Man använde ordet för att uttrycka 

”negerns” särart på ett positivt sätt, men dock inte som en beteckning på dem själva (ibid, 8–

11).  

Negrituderörelsen och den ideologiska kampen om vad ”svarthet”/”negerhet” är handlar 

egentligen om hur man ska kunna utrota rasismen genom att man uppmärksammar ras- och 

färgskillnader snarare än att förneka den (ibid, 14). Innebörden av begreppet/rörelsen 

resulterade på olika sätt, både negativa och positiva (ibid, 14). Begreppet ”negritude” gav ett 

nytt förhållningssätt på hur man ska förhålla sig till svarthet, som t.ex. att inte längre se 

hudfärg som något hinder som antingen måste förnekas eller överkommas (ibid, 14). 

”Negritude” bidrog till flöden av kultur, politik samt utbyte av idéer och influenser som 

kolonialismen och slaveriet hade framtvingat genom skapandet av en svart diaspora, i Afrika, 

Europa och Amerika (ibid, 14).  Rörelsen förstärkte dock stereotyper och fördomar om att 

afrikaner skulle vara mer känslosamma och européer mer rationella (ibid, 8-9).  

Gayatri Chakravorty Spivak föreslog idén om strategisk essentialism, vilket också kan göra så 

att man kan se begreppet ”negritude” i ett annat ljus om man skulle förstå den som en teori 

om hur t.ex. världen är uppbyggd (Lundahl 2005, 11-16). Spivak menade att förtryckta 

grupper ibland måste sätta upp eller etablera tillfälliga allianser med andra som är utsatta för 

samma eller liknande förtryck (ibid, 11-16)). Genom att etablera sig och upprätta en tillfällig 

gemenskap så upptäcker människor att de är kapabla till att övervinna vissa hinder. Dock så 

finns det en risk att man både inom gruppen och utanför gruppen betraktas ha något essentiellt 

gemensamt, vilket också kan leda till att man är beroende av den gemensamma konstruerade 

identiteten samt de skydd den ger (ibid, 11-16). Detta kan i sin tur leda till att man glömmer 

bort att ”kampen” konstruerades för ett bestämt syfte samt ett bestämt mål. Förväxlingen blir 

att man förväxlar den strategiska användningen dvs. kampen, med en stabil 

identitetsuppfattning. Spivak menar också att strategier hänger samman med konkreta 

politiska situationer, medans teorier beskriver verkligheten som den är vilket underlättar 
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steget till essens (ibid, 11-16). Essentialism behöver inte nödvändigtvis förknippas med något 

negativt, men däremot kan själva användningen av essentialism leda till problematiska 

konsekvenser. Till exempel så kan essentialism leda till ett beroendeframkallande av sin 

effektivitet av att avtäcka oönskade strukturer i samhället samt undanröjandet av ens lidande. 

Spivak menar att essenser kan vara så pass användbara att de blir farliga. Spivak skiljer på 

essens och identitet, då Spivak menar att identitet inte nödvändigtvis behöver grundas på en 

inre kärna som vårt yttre utformar eller gestaltar (ibid, 11-16). Enligt Spivak så kan identitet 

förknippas med berättelser som man själv skapar om sitt liv. I den bemärkelsen så har det inte 

att göra med de essentialistiska berättelserna om dvs. vad t.ex. kvinnan, mannen, ”negern” etc. 

är. Ett exempel på en strategisk essentialism är Negritude-rörelsen (ibid, 11–16).   

Att vara kosmopolitisk betyder å andra sidan att man ser sig som en medborgare i världen, 

eller en världsmedborgare (Lettevall & Petrov 2013, 3). En världsmedborgare blir man när 

man gör en så kallad ”expansion” av sin egen identitet, genom fortlöpande processer av 

medling och samspel (ibid, 3). Ur ett kosmopolitiskt synsätt utvecklas inte sympatin 

nödvändigtvis genom avskiljning från särskilda anknytningar utan kosmopolitismen verkar 

för att man ska reflektera över sig själv för att genom det möjliggöra en bredare förståelse 

som inbegriper den ”andre” (ibid, 3). Kosmopolitismen fungerar som ett globalt nätverk där 

individer, snarare än kollektivet, framträder som ”moraliska agenter” och ser sig som boende i 

ett nytt världssamhälle som genomsyras av oförutsedda universella utmaningar. Inom de 

litterära och även i den akademiska sfären så använde man kosmopolitismen för att beskriva 

den övre klassen, framförallt efter kalla krigs-tiden (ibid 11).  

 

Begreppet om en ”gästfrihetsrätt” kommer från det antika Grekland, där det var en skyldighet 

och man förväntades att uppfylla gästens behov. Gästfrihet kan man se i de flesta kulturer 

runtom i världen, men det finns också en mörk sida av gästfriheten (ibid, 25).  

Detta koncept gav européerna friheten och rymligheten att dels bli bemötta med gästvänlighet 

av indianerna som på den tiden var bosatta i Nord Amerika och även rätten att resa, engagera 

sig i handeln, bosätta sig och därav fick ”den vite mannen” fortsätta utforska och expandera 

(ibid, 26). Detta är också en av de grundläggande kritikerna som anknyter sig till 

kosmopolitism (ibid, 26).  
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Kritiska vithetsperspektiv och ”färgblindhet”  

Ylva Habel som är lektor i ämnet media och kommunikationsvetenskap för Institutionen för 

kultur och lärande på Södertörns Högskola har skrivit om kritiska vithetsperspektiv inom 

interkulturella relationer. Det handlar om vita människors priviligierade situation i samhället 

och den eventuella (o)viljan att se den. Habel hänvisar till France Winddance Twine och 

Charles Gallaghers indelning av vithetskritiken (Habel 2012, 13). De menar att det går att 

urskilja vithetskritiken som tre vågor. Det första är en analys av relationer mellan svarta och 

vita i USA, som gjordes av W.E.B DuBois som gjorde en sociologisk analys av relationen 

(ibid, 13). Analysen gjordes under 1930-talet där han gav exempel på hur vita arbetade till 

skillnad från svarta (ibid, 14). De vita fick olika former av belöningar samt erkännanden av 

den vita majoriteten (ibid, 14). DuBois visade på hur vita redan under det sena 1800-talet 

behållit sin status över de svarta, långt efter slaveriet, men att man ändå under den här 

perioden föreställer sig att svarta hade ungefär samma eller större möjligheter till livet som 

vita (ibid, 14). I den andra vågen, som också är en del av critical race studies, profilerade sig 

forskare inom juridik, så att rättigheter, ägande och nationell tillhörighet knöts till vithet (ibid, 

14). Den tredje vågen, beskrev Winddance Twine och Gallegher, problematiken som vithet 

bringar genom att peka på att det inte en kategori som kan diskuteras enskilt, utan att man 

måste förknippa studien med andra kategorier som t.ex. klass, genus, sexuell läggning och 

funktionsfärdighet (ibid, 14).  

Vidare beskriver Ylva Habel två diametralt motsatta vita kunskapspositioner som båda 

tenderar att tysta försök till vithetskritisk granskning med b.la. förnuftsbaserade motargument 

(ibid, 19). Med kunskap menar hon vad vita vet eller som hon beskriver de ” vad vithet vet” 

(ibid, 19). Den första varianten är den okunniga vita positionen, som inte känner till och är 

obekant med ras- och hudfärgsproblematik, och som man därför kan anse som oskyldig och 

opartisk (ibid, 19). Den andra varianten pekar mot den upplyste vite liberalen, som inte har 

något att lära av historiska och samtida problemställningar, som också därför kan leka med 

rasmarkörer utan att kränka någon eller överskrida ”gränsen” (ibid, 19).  

I dagens Sverige så har det alltid funnits ett starkt motstånd mot att tala om ras 

(Mångkulturellt centrum 2014, 57).  Forskaren Anna Adeniji menar att den svenska 

färgblindheten gör att vita människor kan säga att de helt enkelt inte ”ser” hudfärg. Detta gör 

det svårt att få förståelse för vardagsrasismen. Eftersom att det är svårt att tala om ”ras” i 

dagens Sverige så förhindrar man afrosvenskar att definiera samt sätta ord på sina erfarenheter 
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av diskriminering, som då är kopplat till ras (ibid, 57). Samma styrande och begränsande 

effekt får den svenska exceptionalismen som förespråkar att Sverige stod utanför 

kolonialismen och rastänkande, och att frågor om ras och rasism därför inte hör hemma i 

Sverige (ibid, 57). Rasism placerar man därför på länder utanför Sverige, som Tyskland och 

USA t.ex. eller också ses det som ett beteende hos avvikande och extrema individer och 

grupper i samhället, som t.ex. nazister. För att afrosvenskar ska kunna ta plats i det svenska 

samhället på ett jämlikt sätt så anser en del att det är nödvändigt att börja tala om och erkänna 

vithetsnormens betydelse, liksom betydelsen av den färgblindhet och exceptionalism som gör 

det svårt att tala om rasdiskriminering i dagens Sverige (ibid, 57).  

1.5 Metod 
I detta kapitel redovisas mitt material och metodval samt vilken analysmetod jag tillämpar i 

min studie.  

1.5.1 Material  
Min empiri, dvs. mitt primära material kommer att främst bestå utav 5 rapporter samt 

hemsidetexter från en myndighet och en ideell organisation (namnen på myndigheten och 

organisationen kommer jag att beskriva mer utförligt här nedan). Rapporterna har också en 

anknytning till någon form av organisation, som jag kommer att använda mig av i syfte att få 

en överblick på vad samtliga dessa sju organisationer har för definition av begreppet afrofobi.   

 

Den första rapporten som undersöks är Mångkulturellt centrums afrobirapport som 

publicerades år 2014 av den kommunala stiftelsen Mångkulturellt centrum. Den andra 

rapporten kommer att bestå av Kulturdepartementet rapport ” Samlat grepp mot rasism och 

hatbrott”, som gavs ut år 2016. För att även se hur man framställer begreppet inom EU nivå 

så kommer mitt tredje material bestå av Europakommissionens rapport vid namn ” Mot rasism 

och intolerans”, detta kommer vara relevant för studien för att kunna se hur man inom 

ramarna för EU valt att benämna och definiera begreppet afrofobi. Mitt fjärde material 

kommer att vara Brå:s rapport vid namn Hatbrott 2016 Statistik över polisanmälningar med 

identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott som jag eventuellt 

också kommer att jämföra med BRÅ:s rapport som skrevs fram år 2008 vid namn ” 

Polisanmälningar där det i motivbilden ingår etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning 

eller könsöverskridande identitet eller uttryck för att kunna få ett jämförande perspektiv, samt 

för att Mångkulturellt centrum Afrofobirapporten hänvisar till den i sin rapport. Rapporten 
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kommer dock att ses som ett sekundärt material för denna studie. Vidare till femte rapporten 

kommer jag att använda mig av rapporten som Svenska FN förbundet kom ut med år 2018 vid 

namn Sweden´s 22nd and 23rd periodical reports to the committe on the elimination of racial 

discrimination.  

 

En av de organisationer vars hemsida jag kommer att ta in mitt material ifrån är 

Afrosvenskarnas riksförbund. Den andra organisation vars hemsidestext jag kommer att 

analysera är Forum för levande historia.   

1.5.2 Analysmetod 
Mina frågeställningar kommer att analyseras och besvaras med några olika metoder. Den 

första frågeställningen, det vill säga: ”När började begreppet afrofobi att användas på 

internationell nivå och framför allt i Sverige, varför och av vilka? ” kommer att besvaras 

genom en sökning i relevant forskningslitteratur och dokument från relevanta organisationer. 

Här kommer ett begreppshistoriskt perspektiv att tillämpas, med avsikt att sätta användningen 

av begreppet i relation till den historiska situationen. Jag kommer att i korthet beskriva det 

historiska sammanhang då begreppet börjar användas. 

 

Den andra frågeställningen, det vill säga ” Hur definieras begreppet afrofobi av olika 

organisationer och offentliga organ?” kommer först att beskrivas och sedan analysera med 

hjälp av idéanalys (se nedan). Beskrivningen och analysen redovisas per organisation med 

tillhörande rapport, och börjar med att presentera organisationen och rapporten, för att det 

historiska sammanhanget skall vara känt. Därefter presenteras den definition som används 

samt anges vilken målgrupp som avses med det begrepp som används, vilket bland annat 

beror på hur begreppsledet ”afro” definieras. Vidare redovisas vilken typ av fientlighet eller 

rädsla, hat, som den aktuella organisationen och rapporten förknippar med ”afrofobi”. 

Därefter analyseras varför den aktuella definitionen används, utifrån några valda dimensioner 

(se nedan), som bygger på mina teoretiska perspektiv. Idéanalysen kommer att göras på det 

material av dokument och rapporter som jag tidigare nämnt.  

 

Den tredje frågeställningen, det vill säga ”Vilka alternativa begrepp används också, och hur 

skiljer sig deras betydelse?” analyseras därefter utifrån samma dimensioner. De alternativa 

begrepp som analyseras är sådana som har upptäckts i olika forskningstexter, rapporter och 

dokument som gåtts igenom under uppsatsarbetes gång. 
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Därefter avser jag att resonera kring min fjärde frågeställning, det vill säga ”Vilka möjliga 

effekter kan olika definitioner bidra till?”. Med tillämpande av samma teoretiska perspektiv.  

 

Utgångspunkten för en idéanalys är att man analyserar förekomsten av idéer i allmänhet, 

debatter eller inom sak- eller politikområde. Man kan ha olika syften i en idéanalys, min 

studie genomsyras av ett beskrivande syfte (Bergström & Boréus, 2012, s. 146). Ur ett 

historiskt perspektiv så har termen ”idé” använts inom filosofin i över två tusen år (ibid 2012, 

139). En ide kan betraktas som en tankekonstruktion som utmärks av en viss stabilitet och 

kontinuitet (ibid 2012, 140).   

 

Som mitt analysverktyg kommer jag att använda mig utav dimensioner (Bergström & Boréus 

2012, 156–159). Dimensioner fyller funktionen att lyfta upp olika aspekter kring sitt ämne, i 

mitt fall olika aspekter kring begreppet ”afrofobi”. Detta analysverktyg kan användas när man 

ska identifiera ideologier inom olika politiska frågor.  Dimensioner har stöd i politisk filosofi 

och ideologiforskning där man applicerar detta analysverktyg för att dels kunna kategorisera 

ramverk, men också för att kunna förstå vad olika dimensioner har för effekter på området 

man intresserar sig för inom sin studie. Dimensioner kan också kallas parametrar eller 

indikatorer. För att svara på min andra och tredje frågeställning så kommer jag att analysera 

samt ta upp de olika dimensioner som tycks påverka hur de olika organisationerna definierar 

afrofobi. Mina dimensioner kommer att utgå från de teorier jag har valt i mina teoretiska 

utgångspunkter. Därför kommer jag i min studie av afrofobi att utgå från följande 

dimensioner i min analys.  

 

Dimension 1. Historiskt perspektiv på ”afrofobi” 

Dimension 2. Kulturell identitet     

Dimension 3. Interkulturellt perspektiv med postkolonial utgångspunkt 

Dimension 4. Strategisk essentialism/kosmopolitism 

Dimension 5. Kritiskt vithetsperspektiv/färgblindhet                                                                        

 

Vad gäller den första dimensionen, historiskt perspektiv, kommer jag att undersöka olika 

aspekter som tycks ha påverkat/konstruerat bilden av ”afrofobi”. Här kommer jag att koppla 

till mina begreppshistoriska perspektiv, för att kunna se om man kan dra en koppling och 

undersöka hur det kan ha påverkat konstruktionen av den afrosvenska identiteten. Den andra 
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dimensionen, kulturell identitet, kommer jag undersöka vilka idéer om kulturell identitet som 

definition speglar, t.ex. gemensamma erfarenhet eller gemensamma mål och vilka i så fall. 

Den tredje dimensionen, interkulturellt perspektiv med postkolonial utgångspunkt, ska jag 

lyfta upp och analysera de interkulturella aspekterna utifrån mitt resultat. I den fjärde 

dimensionen, strategisk dimension, kommer jag att använda mig utav och sätta in de 

strategiska samt de essentialistiska teorierna. Detta kommer appliceras för att kunna se vilka 

effekterna har varit, och om det har varit lyckade koncept. Men även också för att undersöka 

om och hur man idag använder sig av dessa verktyg för att arbeta mot ”afrofobi”. Min femte 

dimension, kritisk vithetsperspektiv/ färgblindhet, kommer jag här att tillämpa för att 

analysera vilka effekter som begreppet afrofobi medfört, samt vilka åtgärder man i framtiden 

har planerat att utföra. Här kommer jag bland annat at redovisa Kulturdepartementets rapport 

samt redogöra vilka planer man har för att fortsätta sitt arbete med ”afrofobi”.  

 

1.5.3 Källor, källkritik och undersökningsetik 
Mitt primärmaterial består av offentliga dokument/rapporter och hemsidor. Detta material 

relaterar jag också till mina sekundära material i form av litteratur, samt vetenskapliga och 

offentliga rapporter. Jag har inte varit i behov av att hantera känsliga personuppgifter, som 

man bör ta hänsyn till vid intervjuer, min studie har enbart analyserat offentliga dokument och 

hemsidor, vilket är anledningen till att jag inte stött på några problem avseende 

undersökningsetik. Vidare har jag strävat efter att hålla mig neutral vid min hantering av 

källor och i min framställning av olika åsikter. Jag undanhåller inte heller information som 

kan komma att motbevisa egna åsikter vilket höjer etiska kvalitén, samt strävar efter att på ett 

respektfullt sätt undvika snedvridningar och misstolkningar (Patel & Davidsson 2003, 61). I 

relation till mina frågeställningar och mitt syfte anser jag att mitt primära material kommer att 

bidra till goda kunskaper och information, för att kunna nå mina mål med studien.     
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1.6 Disposition 
 

Uppsatsens resterande kapitel kommer att utgöras av mina resultat, analys, slutsatser och en 

slutdiskussion. Mina resultat kommer att besvara mina frågeställningar på ett grundläggande 

sätt och jag kommer sedan att analysera mina resultat genom mina angivna dimensioner som 

kommer att fungera som ett verktyg för min analys. Mina teorier kommer att appliceras i 

analysen. I den avslutande slutdiskussionen kommer jag att diskutera resultaten jag har fått 

fram och även relatera till samt ta hjälp av mina angivna teorier.   

2. Resultat 

2.1 Afrofobibegreppet i Sverige 
 

Här kommer den första frågeställningen, det vill säga: ”När började begreppet afrofobi att 

användas på internationell nivå och framför allt i Sverige, varför och av vilka? ”Den” 

besvaras genom en sökning i relevant forskningslitteratur och dokument från relevanta 

organisationer. Här tillämpas ett begreppshistoriskt perspektiv att med avsikt att sätta 

användningen av begreppet i relation till den historiska situationen. Jag beskriver i korthet det 

historiska sammanhang då begreppet börjar användas. 

  

2.1.1 Afrofobi-begreppets och fenomenets historia 

I Sverige har afrofobi-begreppet använts sedan 2006 av afrosvenska aktivister tillhörande 

Afrosvenskarnas riksförbund vilket jag också har nämnt tidigare i min studie (Mångkulturellt 

centrum 2014, 11). Brå, som står för ”Brottsförebyggande rådet”, är en av de svenska 

myndigheter som systematiskt definierar begreppet afrofobi så att man kan använda det inom 

empiriska undersökningar, mätningar och statistiska bearbetningar. Begreppet introducerades 

första gången i en rapport som redovisades år 2008 (Klingspor och Molarin 2009, 46). 

I internationella sammanhang har afrofobi-begreppet blivit en etablerad term, särskilt efter 

Civil Society Forum for the Durban Review Conference som ägde rum i staden Geneve 

Schweiz år 2009. Konferensen var en uppföljning på FN:s världskonferens mot rasism i 

Durban år 2001. Det är framförallt genom Durban-processens uppföljningsarbete som 

införandet av och stödet för afrofobi-begreppet har byggts upp internationellt. (Mångkulturellt 
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centrum 2014, 11). Afrofobi som begrepp har erkänts internationellt i en resolution antagen av 

FN:s råd för mänskliga rättigheter och av FN:s Working Group of Experts on People of 

African Descent. FN:s generalförsamling har i linje med detta förklarat 2015–2024 som det 

internationella årtiondet för människor av afrikansk härkomst (Kawesa 2016, Se även 

http://www.un.org/en/events/africandescentdecade angående 2015-2024 International Decade 

for People of African Descent). 

Det fenomen som ”afrofobi” refererar till, i form av utsatthet för diskriminering, mobbning, 

trakasserier, rasism osv, har funnits sedan det transatlantiska slaveriet och finns i Sverige än 

idag (Kulturdepartementet 2016, 40). Afrofobi har bland annat beskrivits av Delegationen för 

mänskliga rättigheter i Sverige i skriften ”Slaveri nu och då- Rätten till frihet”, vilket togs 

fram år 2007 (av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige) i samband med att det var 

200 år sedan som slaveriet avskaffades (ibid, 40).  

Den stereotypa bilden av afrikaner har sedan Carl von Linnés tid varit mycket negativ (SOU 

2012:74, 108). Carl von Linné kallade den afrikanska rasen för Homo afer och beskrev den 

som lat och flegmatisk (ibid, 108). I Sverige deltog man, även om det i internationell 

jämförelse var i relativt liten utsträckning, i slavhandeln under sent 1700-tal samt en god bit in 

på mitten av 1800-talet. I 60 år så var Sverige t.ex. innehavare av kolonin S:t Barthélemy i 

Västindien (ibid, 108). Från 1800-talet deltog Sverige i missionärverksamheter i Afrika, t.ex. i 

Kongo (ibid, 108). Missionens syfte var att, på det andliga planet, bryta ner det lokala 

motståndet. ”Kongonegern” sågs som godmodig, gladlynt, barnslig samt med ett gott minne 

då man ansåg att deras ”hjärnor inte var fyllda”, ”kongonegern” kunde också ses som lat, 

falsk och slug (ibid, 108). Det kunde också inträffa att vissa afrikaner transporterades till 

Sverige och visades upp inför en publik. Det var också här som bilden av afrikanen präglades 

in i svenska läromedel fram till efter andra världskriget (ibid, 108). Kongonegern framställdes 

som någon underlägsen både socialt och biologiskt (ibid, 108). Att transportera afrikanerna 

ansågs också som något positivt ifrån européernas håll (ibid, 108). 
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2.1.2 Olika organisationers definition av 

afrofobibegreppet 
 

Europakommissionen mot rasism och intolerans  

Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) utgav år 2016 rapporten ”Allmän 

policyrekommendation om att bekämpa hatretorik”. Där anger man inte någon direkt 

definition av just begreppet afrofobi.  Man beskriver dock hur hatretorik kan definieras på 

olika sätt, både på ett nationellt och internationellt plan. Inom ECRI-s policyrekommendation 

ska ”hatretorik” förstås som alla former av stöd för, främjande av eller uppvigling/hets till 

svartmålande, hat eller förtal av en person eller en grupp (ECRI 2016, 1). Inom begreppet 

”hatretorik” inkluderas även alla former av trakasserier, förolämpade, negativa 

stereotypifisering, stigmatisering av hat mot en sådan person eller grupp av personer, samt 

försvar av alla nämnda uttryck på grund av ”ras”, hudfärg, härstamning, nationell eller etnisk 

härkomst, ålder, funktionsnedsättning, språk, religion eller tro, kön, genus, könsidentitet, 

sexuell läggning eller andra personliga egenskaper eller tillstånd (ibid, 1).  

ECRI använder ordet ”ras” i sin beskrivning, men man är tydlig med att alla människor tillhör 

samma ”art”, vilket också är anledningen till att ECRI har avvisat all teori som utgår från att 

det finns olika raser. Man använde sig också utav ordet på grund utav att personer som 

felaktigt uppfattas tillhöra en annan ras, ska känna sig inkluderade från det skydd som 

policyrekommendationen erbjuder.  

Svenska FN-förbundet  

Afrofobibegreppet byggdes upp inom FN då man genomförde arbetet efter FN:s 

världskonferens mot rasism i Durban år 2001 (Mångkulturellt centrum 2014, 11). Begreppet 

har erkänts internationellt i en resolution som var antagen av FN:s råd för mänskliga 

rättigheter och av FN:s Working Group of Experts on People of African Descent (ibid). Det är 

framförallt genom Durban-processens uppföljningsarbete, Civil Society Forum for the Durban 

Review Conference som stödet för afrofobibegreppet har byggts upp internationellt (ibid). 

Durban-processens uppföljningsarbete ägde rum år 2009 i Geneve. FN:s generalförsamling 

har parallellt med detta förklarat 2014–2023 som internationella årtiondet för människor av 

afrikansk härkomst (ibid, 11).  
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Afrofobi är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Det började användas år 2006 av afrosvenska 

aktivister som var aktiva inom Afrosvenskarnas riksförbund (Mångkulturellt centrum. 2014, 

11). Afrosvenskarnas riksförbund bildades år 1990 och förbundets huvudsakliga uppgift är att 

verka och arbeta för lika rättigheter och skapa en meningsfull tillvaro för de personer i 

Sverige som har sin bakgrund i Afrika eller den afrikanska diasporan (Afrosvenskarnas 

riksförbund).  

I det svenska FN-förbundets rapport används inte afrofobi-begreppet överhuvudtaget, man 

konstaterade ett par saker som angår afrosvenskar eller som förbundet själva definierar dem ” 

”persons of African descent” (Svenska FN-förbundet 2018, 32). Rapporten gav ingen 

definitionsbeskrivning av själva termen ”afrofobi”, men det beskrivs och lyfts tydligt upp att 

afrosvenskar är ett objekt för rasism och verbala hatkränkningar i Sverige. Man 

uppmärksammar också att en negativ stereotypifisering och bild av afrosvenskar är spridd 

över hela Sverige och att man saknar kunskap om hur afrosvenskar utsätts för hatbrott och 

diskrimineringar (ibid, 32). Man tar också upp att afrosvenskar också är objekt för 

”xenophobia” (ibid, 32), vilket är ett välkänt begrepp som betyder främlingsfientlighet, som 

jag inte har tagit med i mina teorier för att begränsa mig till studiens syfte. 

Kulturdepartementet 
 
Kulturdepartementet skriver i sin rapport Samlat grepp mot rasism och hatbrott att det finns 

olika typer av rasism, där ”afrofobi” nämns under samma kategori som antisemitism, 

antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Regeringen använder dessa begrepp i 

betydelse av ideologier, uppfattningar eller värderingar som ger uttryck för fientlighet 

(Kulturdepartementet.2016, 11). Man definierar rasism på följande sätt:  

 När regeringen i denna plan använder begreppet rasism avses uppfattningar om att människor 

på grund av att föreställningar om ras, nationellt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion, 

hudfärg eller annat liknande förhållande är väsensskilda från varandra och att de därmed kan 

eller bör behandlas på olika sätt. (Kulturdepartementet 2016, 11)  

 
Den statliga offentliga utredningen Främlingsfienden inom oss, som publicerades år 2012, har 

på ungefär samma sätt definierat begreppet afrofobi. Men man har här istället för rasism 

använt begreppet främlingsfientlig. Med främlingsfientlighet så menar man fientlighet 

gentemot främlingar dvs. som kan komma till uttryck i en negativ attityd missaktning eller 

rent av hat mot vissa personer på grund av etnisk tillhörighet eller religiös eller kulturell 
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bakgrund (SOU 2012:74, 58). Det ska också läggas till att främlingsfientlighet också kan ta 

sig uttryck i handlingar som t.ex. diskriminering och våld. Det är också i den här definitionen 

som man har placerat företeelsen afrofobi tillsammans med antisemitism, islamofobi och 

antiziganism (ibid, 58).   

Brottsförebyggande rådet 2016 

Brottsförebyggande rådet definierar afrofobiska hatbrott som brott som begås på grund av 

rädsla för, fientlighet eller hat mot afrosvenskar och som aktiverar en reaktion mot 

afrosvenskar, deras egendom, institutioner eller den eller dem som är, uppfattar sig att vara 

afrosvenskar eller representanter för afrosvenskar (Djärv och Faramarzi 2017, 69).  

Ett afrofobiskt hatbrott är enbart de fall som kan särskiljas från övriga 

främlingsfientliga/rasistiska hatbrott och som blir bedömda som afrofobiska hatbrott. Detta 

gäller exempelvis förekomsten av uttryck som ”neger” och ”svart apa” med flera. Generella 

uttryck som svartskalle bedöms som främlingsfientligt/rasistiskt om det inte framgår att den 

utsatta har mörk hudfärg (ibid, 69). Om en som blir utsatt själv beskriver att utsattheten beror 

på att han/hon är afrosvensk, eller har mörk hudfärg så identifieras anmälan som ett 

afrofobiskt hatbrott i statistiken. Utöver målsägarens upplevelse baseras bedömningen även på 

anmälningsupptagarens uppfattning om händelsen och den kunskap som hatbrottsutredaren på 

Brå har kopplat till händelsen, genom t.ex. relaterade anmälningar (ibid, 69). 

Mångkulturellt centrum och Afrofobi-rapporten 

I Mångkulturellt centrums Afrofobi-rapport definieras ”afrofobi” som något som syftar på en 

fientlighet mot människor som har sitt ursprung i subsahariska Afrika och som tillhör den 

afrikanska diasporan (Mångkulturellt centrum 2014, 12). Fientligheten kan ta sig i uttryck i 

verbala kränkningar, rumsliga utestängningar och fysiska angrep liksom ”rasdiskriminering” 

på arbets- och bostadsmarknaden (ibid, 12). Afrofobi-rapporten hänvisar till Brås rapport från 

år 2008, där man använder samma definitionsförklaring för att beskriva antisemitism, 

antiziganism och islamofobi. BRÅ:s definition på afrofobi lyder enligt denna rapport så som 

följer    

 rädsla för, fientlighet eller hat mot en person, grupp, dess egendom eller institution på grund av 

hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund och som aktiverar en främlingsfientlig/rasistisk 

reaktion mot den eller dem som är, eller uppfattas vara, av utländsk eller svensk härkomst eller 

representanter för personer av utländsk eller svensk härkomst. (Klingspor & Molarin 2009, 38) 
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Här är man, i Afrofobirapporten, kritisk till BRÅ:s definition. Man menar att det är viktigt att 

understryka att hatbrott mot och diskriminering av olika minoriteter uppvisar stor variation 

(Mångkulturellt centrum 2014, 12). Man visar på olika aspekter och vilka olika 

variationsfaktorer som skiljer dessa fenomen, och varför det blir problematiskt att inte 

särskilja dessa begrepp. Man menar t.ex. att rasism mot olika grupper har olika historisk, 

hudfärgmässig och etnisk kodad bakgrund vilket gör att de olika minoriteterna har olika 

relation till den vita befolkningen och till det svenska samhället (ibid, 12). Afrofobi i det här 

fallet relateras direkt till den globala transatlantiska slavhandeln och det bortrövande och 

förslavande av afrikaner som pågick under en väldigt lång period. Om man också räknar den 

transsahariska slavhandeln, så har förslavandet pågått i en ännu längre tid i historien. Man 

menar vidare att dessa historiska processer har, parallellt med en kulturell och vetenskaplig 

produktion av rashierarkier, lett fram till en juridisk och ekonomisk präglad rasdiskriminering 

och rassegregation riktad mot svarta (ibid, 12). Man menar också att det i Europa och 

västvärlden finns en lång tradition av religiöst, vetenskapligt och kulturellt sanktionerat 

rastänkande som regelmässigt har placerat afrikaner och den afrikanska diasporan på samma 

nivå som ”primitiva” ”naturfolk”, vilket innebär att afrofobi, antisemitism, antiziganism och 

islamofobi eller andra former av diskriminering riktad mot minoriteter inte är jämförbara på 

något entydigt sätt. Varje kategori anses ha sin egen historia och sin egen logik (ibid, 12).     

Afrosvenskarnas riksförbund 

Som jag tidigare beskrivit så är Afrosvenskarnas riksförbund en obunden partipolitisk, 

religiös ideell organisation som bildades 1993 (Afrosvenskarnas riksförbund). Man har inte 

någon specifik definition av begreppet afrofobi på sin hemsida, utan som jag tidigare skrev så 

definieras begreppet parallellt med begreppet afrosvenskar. ”Afrofobi” beskrivs som den 

kamp inom vilken afrosvenskar – organiserat – ska bemöta och utmana den strukturella 

rasismen som afrosvenskar utsätts för i Sverige. Det är också på detta sätt som organisationen 

ska fortsätta motståndskampen mot den afrofobiska rasismen som genom historien tagit sig i 

uttryck o t.ex. transatlantiska slavhandeln och kolonialismen (ibid). Afrosvenskarnas 

riksförbund anser också att ”anti-rasism” är den drivande rörelsen i kampen mot ”afrofobi” 

och islamofobi (ibid). Förbundet har även en mer djupgående definition samt att förbundet har 

varit med i framställningen av Afrofobi-rapporten.   
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Forum för levande historia  
 

Forum för levande historia gör en jämförelse av begreppet afrofobi med begreppen homofobi 

och islamofobi i den bemärkelsen att dessa begrepp är samlingsbegrepp för rasism, 

diskriminering och hatbrott. Afrofobi definieras då på samma sätt, men att rasismen, 

diskrimineringen och hatbrotten berör afrikaner och människor av afrikansk härkomst 

(Kawesa 2016). De beskriver också vilka som främst blir drabbade av fenomenet afrofobi 

vilket är afrosvenskar. Man beskriver också afrofobi som ett samhällsproblem samt ett 

samhällshinder för afrosvenskars grundläggande demokratiska rättigheter. Man menar också 

att afrofobi bygger på rasistiska föreställningar och idéer av att se och behandla afrikaner och 

människor av afrikansk härkomst som mindervärdiga (ibid). Det centrala för ”afrofobin”, 

menar man, är socialt konstruerade föreställningar om ”rasegenskaperna” samt att det finns en 

hierarki mellan ”raser”. I och med att sådana föreställningar saknar vetenskapligt stöd, så ska 

inte rasbegreppet förstås som biologiskt utan som en socialt betydelsefull kategori, som 

framförallt tar sig i uttryck i olika former av strukturell diskriminering och institutionell 

rasism. På liknande sätt som andra rasistiska föreställningar och beteenden anses afrofobin ha 

djupa historiska rötter i Sverige (ibid). Detta återspeglas i grundlösa antaganden om att vissa 

grupper är biologiskt och/eller kulturellt överlägsna/underlägsna än andra. Man beskriver 

också att afrofobin återfinns i alla samhällsområden och att det t.ex. kan komma i uttryck 

inom kulturlivet som stereotypa och nedvärderande nidbilder samt diskriminerande 

behandling.  

 

Man ger också exempel på var afrosvenskar blir utsatta för afrofobi. Detta kan ske för 

afrosvenskar i deras vardag, på bussen, i affären, på gatan, på arbetsplatsen, i hälso-och 

sjukvården och skolan (ibid). Detta kan komma till uttryck på olika sätt, allt från kränkningar 

med negativa kommentarer till skällsord och afrofobiska hatbrott. En viktig aspekt som man 

belyser i beskrivningen för att förstå sig på afrofobi, är att utgå från ett intersektionellt 

perspektiv och normkritiskt synsätt (ibid). Forumet menar här att det handlar om att 

uppmärksamma samverkande diskrimineringsgrunder i afrosvenskars liv och att det är på 

grund av sådan samverkan mellan till exempel föreställningar om ras och kön, som det främst 

är afrosvenska män som utsätts för rasprofilering och afrosvenska kvinnor som utsätts för 

sexualisering och exotifiering i det offentliga rummet (ibid). Begreppet ”rasprofilering” kan 

förekomma i uttryck som t.ex. handlar om att poliser utför ”spontana” poliskontroller vilka 
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inte har någon substantiell grund utan ”polisen” gör sina antaganden utifrån stereotypen om 

svarta män som potentiella brottslingar samt våldsverkare (Mångkulturellt centrum 2014, 64).   

 

2.1.3 Andra alternativa begrepp 
Ett annat begrepp som jag inte har definierat i min studie men som har genomsyrat den är 

begreppet afrosvensk. Det har en tydlig koppling till afrofobi då det är den gruppen som utgör 

målgruppen som utsätts för afrofobi. Det finns inte något direkt svar på när man började 

använda sig av termen afrosvensk, men Afrosvenskarnas riksförbund har åtminstone använt 

sig av begreppet sedan 1990. Det var också då Afrosvenskarnas riksförbund grundandes 

(Mångkulturellt centrum, 2014, 13). Inom forskning, populärvetenskapliga texter och 

antologier används generellt också uttrycket svarta svenskar synonymt med afrosvenskar 

(ibid). Utanför Sverige används liknande begrepp så som Afro-Europeans, Afropeans eller 

afroskandinaver. Hela denna grupp benämns sammantaget som den afrikanska diasporan 

(ibid, 13). I Europa så beräknas denna uppgå till totalt sju miljoner individer (ibid, 13). I 

Sverige har det varit svårt att få fram denna typ av statistik, då man inte utgår från ras i den 

svenska befolkningsstatistiken, utan man utgår från födelseort och nationalitet. I många 

engelsktalande länder så utgår man från ras, vilket gör det mer mätbart (ibid, 13).  

Afrosvenskarnas riksförbund arbetar som organisation för jämlikhet och att lyfta frågor som 

rör den afrosvenska minoriteten (Afrosvenskarnas riksförbund). Där samlas afrosvenskar med 

bakgrund i Afrika eller den afrikanska diasporan (ibid).  

Förbundet beskriver begreppet afrosvensk på följande sätt:  

Begreppet afrosvensk ska förstås som en politisk identitet utifrån vilken människor av afrikanskt 

ursprung organiserar sig för att bemöta och utmana den strukturella rasismen vi utsätts för i 

Sverige. På så sätt fortsätter vi motståndet mot den afrofobiska rasismen som genom historien 

tagit sig uttryck i till exempel transatlantisk slavhandel och kolonialism. (Afrosvenskarnas 

riksförbund) 

 

Man menar här att genom att anta en afrosvensk identitet så kliver man in i samma tradition 

som föregångare i historien som kämpat för afrikaners rättigheter (ibid). Man ger exempel på 

personer som i historien har kämpat för dessa rättigheter, som t.ex. Malcolm X, Nelson 

Mandela, Angela Davis och Kwame Nkrumah (ibid). Vidare skriver de:  
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[…]Det är viktigt att understryka att afrosvensk är en raspolitisk identitet som tillgrips som en 

reaktion på hur svarta människor rasifieras i Sverige. Det är inte en kulturell eller etnisk 

identitet[...] (ibid).  

Man menar dock att man fortfarande kan identifiera sig med sin nationella, etniska identitet, 

men att det inte fyller någon meningsfull, politisk funktion samt att det inte har någon 

sociopolitisk betydelse i Sverige och att nationella afrikanska identiteter slutar att vara 

politiskt relevanta i Sverige. Man ser också identitetsskiftet (från sin dåvarande identitet, till 

afrosvensk) som en strategi mot sitt mål, att överkomma rasismen. Genom att kalla sig 

afrosvensk tillåts man länkas ihop med afrikaner i diasporan som också antagit identiteter som 

afroamerikaner, afro-latinos, afro-karibier och afro-européer. Då man här försöker nå ett 

gemensamt mål, vilket är att inte rasism ska styra över deras livsvillkor (Afrosvenskarnas 

riksförbund).  

Mekonnen Tesfahuney,1 som är professor i kulturgeografi på Karlstad universitet, hävdar att 

suffixet ”fobi” är problematiskt i begreppet afrofobi. Han menar att suffixet psykologiserar 

och essentialiserar rasismen på en och samma gång. Strukturella, historiska och vardagliga 

kontexter avpolletteras därmed. Mekonnen anser att suffixet reducerar frågan om rasism 

endast till Afrika och att begreppet ”afrofobi” avpolletterar slaveriet samt det faktum att svarta 

finns på alla kontinenter. Som ett alternativt uttryck föreslår Mekonnen termen ”anti-black-

rasism”. Han hävdar dock att denna term inte är helt problemfritt eftersom det inte är 

tillräckligt tydligt vilka det kan tillämpas på. Till exempel så hamnar inte bruna, blandade, 

latino etc. i samma kategori som svarta.   

Det finns även alternativa begrepp så som främlingsfientlighet, diskriminering av svarta eller 

av afrosvenskar och xenofobi som används kontinuerligt och parallellt med afrofobibegreppet 

vilket kommer att redovisas här nedan. Då vissa organisationer inte har någon explicit 

definition av afrofobibegreppet så kommer dessa alternativa begrepp som nämndes här ovan 

att redovisas. 

2.1.4 Vilka effekter bidrar de olika definitionerna 

med? 
Kulturdepartementet skrev i sin rapport Samlat grepp mot rasism och hatbrott, som 

publicerades år 2016, att man vid olika tillfällen, bland annat i samband med en dialog om 

                                                           
1 Mekonnen Tesfahuney professor i kulturgeografi, Karlstads universitet, e-postkontakt den 23 augusti 2018. 
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afrofobi inom ramen för Samling mot rasism, vittnat om utsatthet för rasistisk mobbning och 

trakasserier i skolan, diskriminering inom olika samhällsområden och hatbrott 

(Kulturdepartementet 2016, 41). De har bland annat framhållit behovet av åtgärder mot 

afrofobiska hatbrott, att kunskapshöjande åtgärder borde vidtas i samarbete med 

representanter för afrosvenskar samt att den 9 oktober bör uppmärksammas som en 

minnesdag för avskaffandet av delaktigheten i den transatlantiska slavhandeln. Företrädare 

har även framfört att en kommission mot ”afrofobi” borde inrättas (ibid, 41).  

Ett exempel på pågående åtgärder är att Forum för levande historia har genomfört och 

genomför till och med år 2017, en omfattande utbildningsinsats om rasism och liknande 

former av fientlighet i historien, och idag (ibid, 51). Denna insats omfattar ”afrofobi”, 

”antisemitism”, ”antiziganism”, ”islamofobi”, ”homofobi” och ”transfobi”. Myndigheten tar 

fram utbildningsmaterial om alla dessa olika former samt fortbildning av skolpersonal 

genomförs i samarbete med Skolverket inom ramen för uppdraget (ibid, 51). Skolverket 

beslutade att till och med 2017 vidta kunskapshöjande insatser i skolan om rasism där 

myndigheten tar fram material till stöd i frågorna och även genomför, i samarbete med Forum 

för levande historia, fortbildningar av skolpersonal i dessa frågor (ibid, 52). Skolverket 

kommer att ta fram nationella skolutvecklingsprogram bestående av olika 

kompetensutvecklings- och stödinsatser som är riktade till huvudmän och skolor (ibid, 52). 

Insatserna kommer att omfatta arbetsformer, och arbetssätt för att utveckla arbetet med 

skolans värdegrunder. Värdegrunderna kommer att inbegripa att aktivt motverka rasistiska 

tendenser och att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

grundläggande demokratiska värderingar (ibid, 52). Diskrimineringsombudsmannen vidtar 

också under år 2016 kunskapshöjande insatser om ”afrofobi” (ibid, 52). Vetenskapsrådet 

kommer också att under år 2016 påbörja en forskningsöversikt om rasism på 

arbetsmarknaden, i den översikten kommer särskilt ”afrofobi” och ”islamofobi” att beaktas 

(ibid, 54).  

Brottsförebyggande rådet visade på att antalet anmälde hatbrott med afrofobiska motiv år 

2016 har minskat med 15 procent, i jämförelse med året innan (Djärv, C & Faramarzi, A 

2017, 69). Det är dock i samma nivå som år 2012. Det afrofobiska motivet utgjorde en 

femtedel av alla anmälningar med främlingsfientliga/rasistiska motiv år 2016. Den vanligaste 

brottstypen var olaga hot/ofredande (42 procent) följt av ärekränkning (19 procent) och 

våldsbrott (15 procent). Afrofobiska hatbrott har tillsammans med hatbrott på grund av 

sexuell läggning och andra antireligiösa hatbrott en högre andel våldsbrott, jämfört med 
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övriga motiv (ibid, 69). Andelen våldsbrott har dock minskat med 7 procent från år 2012. Den 

vanligaste platsen för hatbrottet skedde på allmän plats som sedan följdes av arbetsplats eller 

nära anslutning till den utsattes hem. I drygt hälften av alla ärenden var gärningspersonen 

obekant för den utsatta och av anmälningarna som gjordes år 2015, var det 7 procent av alla 

dem som personuppklarades 31 maj år 2017 (ibid, 69). 

Svenska FN-förbundet rekommenderar att man på ett effektivt sätt bekämpar alla 

manifestationer av rasism, hat och xenofobi samt inkluderar genomförande av rättspolitisk 

ram (Svenska FN-förbundet 2018, 33). Förbundet rekommenderar också att tillhandahålla 

lämpliga rättsmedel för offer för sådana kränkningar och missbruk av mänskliga rättigheter 

(ibid, 33). De rekommenderar också att förbättra åtgärder för att skydda individer mot olika 

former av manifestationer av rashat (ibid, 33). 

2.2 Analys av resultat 
 

Här kommer jag nu att utifrån mina valda dimensioner (1–5) att analysera varför de olika 

organisationerna använder sina respektive definitioner. Mina fem dimensioner består av 

historiskt perspektiv, kulturell identitet/gemenskap, interkulturellt perspektiv, strategisk 

essentialism/kosmopolitism och kritiskt vithetsperspektiv/färgblindhet. Analysen kommer att 

besvara min andra frågeställning ”Hur definieras begreppet afrofobi av olika organisationer 

och offentliga organ?”. Organisationerna kommer att följa den ordningen som jag använde i 

mitt resultat. Mina dimensioner kommer att hjälpa mig med analysen och appliceras.  

Europakommissionen mot rasism och intolerans 

 
Som tidigare nämnt så definieras inte afrofobi-begreppet i rapporten ”Europeiska 

kommissionen mot rasism och intolerans” (ECRI 2016). Man sätter betoning på all form av 

hatretorik. För att koppla till min första dimension, historiskt perspektiv, så ska jag citera 

ECRI:s definition och syn på begreppet ras för att kunna få en tydligare förståelse för vilket 

synsätt som råder hos kommissionen: 

”Eftersom alla människor hör till samma art avvisar ECRI alla teorier som utgår 

från att det finns olika raser. I denna rekommendation använder ECRI ändå 

begreppet ”ras” för att garantera att de personer som ofta och felaktigt uppfattas 

höra till en annan ras inte ska exkluderas från det skydd som rekommendationen 

erbjuder [ECRI 2016. 1]”.    
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Detta perspektiv efterliknar det kosmopolitiska synsättet där frågan om ras inte erkänns utan 

att alla tillhör samma art/ras. Alla är en världsmedborgare där kosmopolitismen ska fungera 

som ett globalt nätverk. För att man ska kunna tillhöra en världsmedborgaridentitet så måste 

man först göra en ”expansion” av sin egen identitet, vilket jag också tog med i min teoretiska 

utgångspunkt. På ungefär liknande sätt så blir ECRI:s uteslutning av olika raser också en fråga 

om identitet. Ur ett kulturellt perspektiv så har m an i Europa förknippat de kulturella 

identiteterna med de stabila identiteter som formades efter de industriella genombrotten och 

blev därefter instabila och problematiska. Globalisering genomförde en paradoxal utveckling 

där det både fanns en homogenisering av kulturer samt fragmentisering dvs olika lokala 

identiteter som förstärktes och återskapades. Ur ett kritiskt vithetsperspektiv så kan jämföra 

den färgblindhet som uppstår när man vägrar tala om ras. Genom att påstå att man inte ser 

”hudfärg” eller att påstå att vi alla tillhör samma ”ras” och att det inte finns raser, försvårar 

man afrosvenskars sätt att definiera eller sätta ord på sina erfarenheter av diskriminering, dvs. 

erfarenheter som är kopplade till ras.   

 

Svenska FN-förbundet 

I det Svenska FN-förbundets rapport (ECRI 2016) så har man heller inte någon direkt 

definition på begreppet afrofobi. Som jag tidigare beskrev i mitt resultatavsnitt definierar 

förbundet istället något som förbundet kallar för ”persons of African descent” (Svenska FN-

förbundet 2018, 32). Man beskriver dock att afrosvenskar är ett objekt för rasism samt verbala 

kränkningar i Sverige. Ur ett historiskt perspektiv är detta heller inte något nytt, verbala 

kränkningar har även skett i myndighetsnivå, se ovan där magistraten i Landskrona år 1931 

fick i uppdrag sköta samt skriva ett remissyttrande om den svenska migrationspolitiken 

(Ericsson, M 2016, 152). Där yttrade man att ”färgade raser under inga förhållanden, negrer 

icke ens såsom tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall böra äga tillträde till riket” 

(ibid, 153). Även fastän det har funnits människor med afrikanskt påbrå i Sverige sedan ca 

1700-talet, så är historien kring detta okänt vilket också leder till att man inte vet så mycket 

kring hur afrosvenskar upplevde sig själva och sin identitet och sina erfarenheter under själva 

vistelsen i Sverige. Svenska FN-förbundet uppmärksammar också att en negativ 

stereotypifiering och bild av afrosvenskar som är spridd över hela Sverige samt att man än 

idag saknar kunskap om hur afrosvenskar utsätts för hatbrott och diskrimineringar (ECRI 

2016, 32). Bilden av svarta har nödvändigtvis inte skapats utifrån svarta människors närvaro i 

Sverige (Ericsson, M 2016, 152). Den europeiska kolonialismen skulle kunna vara en stor del 
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till vart föreställningen av svarta kommer ifrån (ibid, 152). Det är också nästan otänkbart att 

inte relatera föreställningen av svarta till slavhandeln, kolonismen som även Sverige tog del 

av (ibid, 152).  

Kulturdepartementet    
 
Kulturdepartementet skriver si sin rapport ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott” att det 

finns olika typer av rasism där ”afrofobi” nämns under samma kategori som antisemitism, 

antiziganism, islamofobi (Kulturdepartementet 2016, 11). Man understryker också att alla 

dessa olika former av rasism bör behandlas på olika sätt (ibid, 11). Man har vid olika tillfällen 

i samband med en dialog kring ”afrofobi”, vittnat om utsatthet för rasistisk mobbning 

trakasserier i skolan, diskriminering inom samhällsområden och hatbrott (ibid, 41). 

Företrädare har också framfört att en kommission mot ”afrofobi” borde inrättas (ibid, 41). Ur 

ett internationellt perspektiv med postkoloniala utgångspunkter så förespråkar man och sätter 

fokus på att betona vikten av kommunikation, dialog, relationer och möten mellan personer 

från skilda kulturer i samhället (Thörn et al. 1999, 14). Man har också kunnat se under 

kolonialismen att en mängd olika former av våld och rasdiskriminering i kolonier som 

erövrats av européer (SOU 2005:41, 119). Om man skulle jämföra med ”negrituderörelsen” 

och dess kamp mot ”svarthet/negerhet” och hur man försökte utrota rasismen genom att 

uppmärksamma ras och färgskillnader så resulterade deras kamp på olika sätt, både i negativa 

och positiva följder (Lundahl 2005, 14). Begreppet ”negritude” gav ett nytt förhållningssätt på 

hur man ska förhålla sig till svarthet genom att t.ex. inte se hudfärg som något hinder som 

antingen borde förnekas eller överkommas (ibid, 14). Rörelsen förstärkte dock vissa 

stereotyper och fördomar om att afrikaner skulle vara mer känslosamma och européer mer 

rationella (ibid, 8-9).  

 

Brottsförebyggande rådet 2016 (BRÅ) 

Brottsförebyggande rådet definierar afrofobiska hatbrott som brott som begås på grund av 

rädsla för, fientlighet eller hat mot afrosvenskar och som aktiverar en reaktion mot 

afrosvenskar, deras egendom, institutioner eller den eller dem som är, uppfattar sig att vara 

afrosvenskar eller representanter för afrosvenskar (Djärv, C & Faramarzi, A 2017, 69). Ett 

afrofobiskt hatbrott är alltså enbart de fall som kan särskiljas från övriga 

främlingsfientliga/rasistiska hatbrott mot afrosvenskar och som blir bedömda som afrofobiska 

hatbrott (ibid, 69). Om en som blir utsatt själv beskriver att utsattheten beror på att hon/han är 
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afrosvensk eller har mörk hudfärg så identifieras anmälan som ett afrofobiskt hatbrott i 

statistiken. Man måste alltså först och främst identifiera sig själv som afrosvensk för att man 

ska kunna anmäla ett afrofobiskt hatbrott, vilket ur ett kulturellt identitetsperspektiv kan ses 

som en utav globaliseringens konsekvenser. Det kulturella identitetsperspektivet ansågs som 

en konsekvens av globaliseringen då globaliseringen genomförde en paradoxal utveckling, där 

man menar att det redan fanns en homogenisering av kulturer samtidigt som det fanns en 

fragmentisering av olika lokala identiteter som förstärktes och återskapades (Thörn et al.1999, 

40). Ur ett historiskt perspektiv så kan man även koppla denna kamp med ”negrituderörelsen” 

där man också lyfter upp att det kan finnas en risk med att man både inom gruppen och 

utanför gruppen betraktas ha något essentiellt gemensamt, vilket också kan leda till att man är 

beroende av den gemensamma konstruerade identiteten samt de skydd som den ger (Lundahl 

2005, 11.16). Det kan också i sin tur leda till att man i ”kampen”, och i det här fället kampen 

mot ”afrofobi”, glömmer bort att ”kampen” konstruerades för ett bestämt syfte och ett bestämt 

mål, och att förväxlingen blir att man förväxlar den strategiska användningen och kampen 

med en stabil identitetsuppfattning (ibid, 11-16). Essenser, som i det här fallet är att man 

identifierar sig som afrosvensk och har en mörk hudfärg samt att man har en subsaharisk 

afrikansk härkomst, så menar Spivak att essenser kan vara så pass användbara att det blir 

farliga (ibid, 11-16).  

 

Afrofobi-rapporten   

I afrofobi-rapporten så definieras afrofobi som något som syftar på en fientlighet mot 

människor som har sitt ursprung i Subsahariska Afrika och som tillhör den afrikanska 

diasporan (Mångkulturellt centrum 2014, 12). Fientligheten kan ta sig i uttryck i verbala 

kränkningar, rumsliga utestängningar och fysiska angrep liksom rasdiskriminering på arbets- 

och bostadsmarknaden (ibid, 12). Afrofobi-rapporten hänvisar till BRÅ:s rapport som 

publicerades år 2008 där man använde sig av samma definitionsförklaring för att beskriva 

antisemitism, antiziganism och islamofobi, vilket man också i Afrofobi-rapport är kritisk 

emot.  Definitionen lyder som följande:  

 rädsla för, fientlighet eller hat mot en person, grupp, dess egendom eller institution på grund av 

hudfärg, nationalitet eller etnisk bakgrund och som aktiverar en främlingsfientlig/rasistisk 

reaktion mot den eller dem som är, eller uppfattas vara, av utländsk eller svensk härkomst eller 

representanter för personer av utländsk eller svensk härkomst [Klingspor & Molarin 2009, 38]. 

I mitt tidigare avsnitt så kan man se att BRÅ-rapporten som publicerades 2016 har ändrat på 

denna definition nu och man har uppmärksammat samt omdefinierat begreppet afrofobi. Man 



  
   33 

poängterar också problematiken med att inte särskilja dessa fenomen/begrepp i och med att 

fenomen som islamofobi, antisemitism och antiziganism inte delar samma historiska 

bakgrund gentemot varandra (Mångkulturellt centrum 2014, 12). Ur ett historiskt perspektiv 

så har t.ex. människor med afrikanskt påbrå funnits i flera hundra år fast att de dock har varit 

väldigt få (Ericsson, M 2016, 154). Man har heller inte hitta så mycket kunskap om de 

afrikaner som fanns i Sverige på 1700-talet då kunskapen kring detta var väldigt okänt, 

kunskap om hur lokalfolket betraktade afrosvenskar finns det heller inte så mycket utav (ibid, 

153). Stereotyper och föreställningar kring dessa fenomen förekommer, men det också viktigt 

att poängtera att det förekommer olika typer av stereotyper och föreställningar som finns 

gentemot de olika fenomenen och att dessa stereotyper har olika uttryck.  

 

Afrosvenskarnas riksförbunds hemsida 

Afrosvenskarnas definition av afrofobi-begreppet förknippas begreppet med en 

motståndskamp som afrosvenskar, organiserat, ska motbekämpa den strukturella rasismen och 

den ”afrofobiska” rasismen som afrosvenskar utsätts för i Sverige (Afrosvenskarnas 

riksförbund). ”Afrosvenskar” ska förstås som en politisk identitet som innefattar människor 

med afrikanskt ursprung där förbundet menar att genom att anta en afrosvensk identitet så 

kliver man in i samma tradition som föregångare i historien som kämpat för afrikaners 

rättigheter (ibid). Denna kamp kan man jämföra med den strategiska essentialismen och 

”negrituderörelsen”. Negrituderörelsens ideologiska kamp om vad ”svarthet”/”negerhet” är 

handlar om hur man skulle utrota rasismen genom att uppmärksamma ras- och färgskillnader 

(Lundahl 2005, 14). Afrosvenskarnas riksförbund, vill på samma sätt uppmärksamma och 

organisera sig för att sedan kunna göra motstånd mot den strukturella rasismen. 

Negrituderörelsen arbetade med uppväckandet av uppmärksamheten på svarthet och skulle 

också ge en gemensam afrikansk identitet med positiva egenskaper (ibid, 14). 

Afrosvenskarnas riksförbund ser detta identitetsskifte (från sin dåvarande identitet till att inta 

afrosvensk) som en strategi för att uppnå sitt mål att överkomma rasismen (Afrosvenskarnas 

riksförbund).  

 

Forum för levande historia 

”Forum för levande historia” gör en jämförelse mellan begreppen afrofobi, homofobi, och 

”islamofobi” och menar att dessa begrepp är samlingsbegrepp för rasism, diskriminering och 

hatbrott (Kawesi, V 2016). Afrofobi definieras på liknande sätt men att rasismen, 
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diskrimineringen och hatbrotten berör afrikaner och människor av afrikansk härkomst (ibid). 

Man beskriver också afrofobi som ett samhällsproblem och som ett samhällshinder för 

afrosvenskars grundläggande demokratiska rättigheter. Man skriver också att ”afrofobi” 

bygger på rasistiska föreställningar och idéer av att se och behandla afrikaner och människor 

av afrikansk härkomst som mindervärdiga. Vilket jag också genom min historiska dimension 

har kunnat återkoppla. Forum för levande historia lyfter också upp att det centrala med 

afrofobi är en socialt konstruerad föreställning om ”rasegenskaper” samt att det finns en 

hierarki mellan ”raser”. Forum för levande historia lyfter också upp rasbegreppet samt hur det 

framförallt kommer till uttryck genom olika former av strukturell diskriminering och 

institutionell rasism. Man påpekar också att föreställningar och beteenden kring afrofobin har 

djupa spår med historiska rötter i Sverige. Vidare skriver man att det handlar om att 

uppmärksamma samverkande diskrimineringsgrunder hos afrosvenskar, och att det är på 

grund av föreställningarna kring afrosvenskar som afrosvenska kvinnor framförallt blir utsatta 

för exotifiering och sexualisering i det offentliga rummet. Ur det historiska perspektivet så har 

jag i mina tidigare avsnitt beskrivit hur bilden av afrikanen har varit samt de aspekter som 

också Forum för levande historia lyfter upp i sin beskrivning av definitionen av begreppet 

afrofobi. Det var inte förrän vid avkoloniseringen som bilden av den afrikanska kontinenten 

samt under den svarta amerikanska medborgarrättsrörelsens kamp som synen på svarta 

började förändras i Sverige (Mångkulturellt centrum 2014, 22). Trots att den förändrades så 

levde en del stereotyper kvar, framförallt efter Martin Luther Kings besök i Sverige år 1964 

och 1966.  
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3. Sammanfattande slutsatser 
 

Afrofobibegreppet presenterades år 2006 i Sverige, vilket gör begreppet relativt nytt. I vissa 

organisationer så som Europakommissionens och Svenska FN-förbundet så har man 

fortfarande inte någon definition för begreppet. Brå var den första myndigheten som 

uppmärksammade begreppet i Sverige, dock så var Afrosvenskarnas riksförbund tidigare i sin 

användning. Afrosvenskar har funnits sedan 1700-talet, men det var inte förrän sent 1900-tal 

som afrosvenska populationen etablerades och ökade. Afrofobi som fenomen har funnit sedan 

långt tillbaka och det har framförallt funnits på en internationell nivå. Fenomenet är inget nytt 

och kan fortfarande komma till utryck än idag. Vi har dock kommit en bra bit och man kan 

också se vilka effekter som begreppet har bidragit med: organisationer har etablerats, projekt 

har startats upp och begreppet har också uppmärksammats av de flesta organisationer som jag 

valde att analysera i min studie. Utbildningsinsatser inom skolor har också införts där man till 

och med år 2017 ska införa kunskapshöjande insatser i skolorna angående rasism, där 

kulturdepartementet har hjälpt till att ta fram material i samarbete med Forum för levande 

historia. Svenska FN-förbundet har t.ex. fått som rekommendation att på ett effektivt sätt 

bekämpa all form av hat-manifestationer. Man kan se att många åtgärder har gjorts samt att 

åtgärder också pågår, men samtidigt så finns det fortfarande mer som behövs göras och det 

verkar vara dit riktningen är på väg. Det kan också finnas negativa effekter i användandet av 

begreppet afrofobi då den tenderar att dölja vad afrofobi egentligen handlar om. ”Fobi”, som 

betyder stark, eller patologisk, rädsla, blir här problematiskt och döljer många aspekter och 

dimensioner samt att det egentligen kanske handlar om den vita hegemoniska makten som 

vita har haft och har i samhället, snarare än rädslan för afrikaner.   

4. Diskussion av resultat 
 

Det finns många positiva aspekter med att ha ett erkänt begrepp som afrofobi, och att man 

uppskattar vikten av problemet samt använder sig utav begreppet för att belysa och upplysa 

om problemen. Det skulle också kunna vara en konsekvens att den kamp man deltar igenom 

att använda afrofobi-begreppet, kanske också kan resultera i att förstärka vissa stereotyper. 

Samtidigt som det är bra att uppmärksamma fenomenet afrofobi och att man verkligen tar 

kampen på allvar, så finns det också tveksamma konsekvenser samt negativa aspekter kring 

att ta sig an en kamp för att bekämpa afrofobi. Dock så tycker jag att det är nödvändigt att ta 
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kampen och att det är viktigt att identifiera problemet först samt sätta ord på det, för att man 

har ett konkret problem som man kan lösa. Att blunda för saker gör inte situationer och 

förhållanden bättre, utan man måste ständigt belysa problemen samt informera om problemen 

som första steg för att sedan sätta upp mål samt ge förlag på lösningar. 

Syftet med min studie var att skapa och presentera bredare kunskap kring afrofobi-begreppet 

vilket jag tycker att jag har gjort. Jag har inte bara fått fram bredare kunskap kring begreppet 

afrofobi utan även kring fenomenet afrofobi. Genom min första frågeställning så fick jag inte 

bara kunskap kring afrofobi-begreppets historia, utan jag fick också kunskap om andra 

aspekter kring afrosvenskars historia här i Sverige. Det var många faktorer som hörde ihop 

med min studie och jag tycker att min studie hade relevanta teoretiska utgångspunkter. 

Överlag så tycker jag att mina frågeställningar besvarades på ett rimligt sätt. Afrofobi 

aktualiserar ett brett ämne och det fenomen som begreppet försöker artikulera har funnits i 

flera hundra år, vilket gör att det finns mycket material att utgå ifrån. Det intressanta är att 

begreppet är relativt nytt men fenomenet har funnits i flera hundra år. Ur ett internationellt 

perspektiv så finns det väldigt mycket material, viket jag i framtida studier skulle vilja forska 

mer om, dvs. den internationella aspekten kring fenomenet afrofobi. Jag tycker dock att det 

har varit viktigt att avgränsa studien, då det i vissa fall har funnits väldigt mycket material och 

information samt att vissa begrepp och aspekter hör ihop med varandra. Generellt sätt så är 

jag nöjd med mitt metodval, men det hade också varit intressant om jag hade kunnat intervjua 

representanter för organisationer som jag valde att analysera, men med tanke på 

tidsförhållandena samt att man också ska tänka på avgränsningen så skulle det nog kräva mer 

tid för att kunna utföra intervjuerna. Det skulle också vara intressant att fördjupa sig mer i det 

interkulturella aspekterna kring hur man i historien har kommunicerat med varandra och hur 

mötena har sett ut. Det skulle dock bli en helt annan studie men det skulle kunna vara en 

fortsatt eller en annan framtida studie. Det finns många ändringar och intressanta svängar man 

skulle kunna göra med ett så brett ämne. Jag tycker också att jag fick ut mer svar än vad jag 

trodde. Min kunskap kring Sveriges historia i relation till afrofobi har också varit givande för 

mig och intressant, då man inte har talat om det så mycket tidigare, samt att begreppet är 

relativt nytt, så har begreppet öppnat upp många dörrar och tillgång till information som man 

vanligtvis har blundat för.  

Jag tror att det kan vara nyttigt att applicera kunskap om afrofobi, inte minst om man arbetar 

inom kultursektorn. Jag har själv praktiserat på ett projekt i en mångkulturell förort, och kan i 

efterhand märka av de fördomar/stereotyper som finns kvar angående afrofobi. Det är förstås 
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inte bara fördomar om personer med afrikanskt ursprung som förekommer, men kunskap 

behövs för att vår utveckling och integrering i samhället ska bli bättre. Olika kulturmöten tror 

jag är en väldigt bra utgångspunkt för att åtminstone påbörja en förbättring, samt motverka 

fördomarna/stereotyperna. Man arbetade väldigt mycket med nyckelpersoner som på något 

sätt var igenkända av lokalbefolkningen, dvs. lokala nyckelpersoner. Projektet var initierat av 

en regeringssatsning som heter Äga rum och som är ett av 24 projekt som inom 

Kulturrådssatsningen ”Kreativa Platser” beviljats stöd. Kulturrådets uppgift har sedan länge 

varit två huvuduppgifter, dels att handlägga ärenden om statligt bidrag och andra åtgärder som 

rör teater, dans, musik, bild-och formkonst, museer och utställningar, litteratur, folkbibliotek 

samt kulturverksamheter inom folkbildning och folkrörelser (Nilsson 2003, 269). Det andra är 

att rådet ska följa utvecklingen inom kulturområdet i stort, ge regeringen ett samlat underlag 

för den statliga kulturpolitiken (ibid, 269). Utöver de kulturpolitiska målen så har även 

Kulturrådet bland annat genom bidragsgivning, information, samverkan och andra åtgärder 

främja konstnärlig och kulturell förnyelse (ibid, 270), vilket jag tycker att (utifrån min 

praktik) Kulturrådet har gjort. Dock skulle det också vara bra om man, dels inom de lokala 

och även inom olika ledande organ, sprider kunskap om fenomenet afrofobi.   
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