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Abstract 

’Inspection-zones’ are political proposals that the Sweden democrats, Christian 

democrats and the Moderate parties have put on their agendas for the purpose of 

combating the gang-related crime in Sweden’s so called ‘vulnerable areas’ since 

2017. The proposals entail that the police receive extended powers to, within a ge-

ographically defined area, stop and frisk people without being required to provide 

a reasonable suspicion of individuals committing any crimes, which is something 

that today works as a protection-mechanism against arbitrary interventions. The 

purpose of this essay is to analyze, using a critical discourse analysis as a method, 

how the discourse of ‘inspection-zones’ is constructed by the political parties be-

hind the proposals and which discourses are applied to legitimize the proposals. 

Furthermore, the purpose is to analyze how racist power-relations are implied 

within the proposals. The essay is delimited to the aforementioned parties’ latest 

motions in the Swedish parliament and a party leader debate where the proposals 

were discussed. The theoretical framework consists of a perspective on how racist 

discourses can change and still be considered a uniform discourse, and a perspective 

on how white racism can be reproduced through new discursive means. Conclu-

sions observe that the construction of ‘inspection-zones’ as a discourse is primarily 

articulated by the parties around gang-related crime. The discourse around gang-

related crime is articulated through shootings and organized crime, which legiti-

mizes the proposals, since these are problems that reasonable people would like to 

prevent. However, the conclusions also shows that a racist ‘Swedishness’-discourse 

by the parties is implied within the discourse of gang-related crime, making the 

collective basic characteristics for ‘Swedishness’ an assessment-basis by which 

gang-related criminality can be expected from people. To direct the focus of ‘in-

spection-zones’ towards ‘vulnerable areas’ that are already rich in immigrant den-

sity, combined with the construction of this racist discourse, also seems to raise the 

risks of racial profiling and discriminatory practices against non-white ethnic mi-

norities – a result that the Danish people have experienced after a similar legislation 

was introduced in Denmark.  

Keywords: ‘Inspection-zones’, ‘vulnerable areas’, gang-related crime, racism, rac-

ist discourses, discourse, critical discourse analysis, ‘swedishness’ 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Den tredje oktober 2017 lämnar moderaten Thomas Finnborg in en motion till riksdagen som 

handlar om att införa både zonförbud och visitationszoner i Sverige som en del av bekämp-

ningen av den ökande kriminaliteten (Motion 2017/18:175). Det är den första motionen av 

många sedan 2017 som föreslår och nämner något om begreppet visitationszoner i Sverige. 

Begreppet innebar i sin simplaste form och enligt den första motionen att ge ”… polisen rätt 

att visitera personer och göra stickprovskontroller utan misstanke om brott…” (Motion 

2017/18:175). Tanken är att polisen genom detta verktyg på ett bättre sätt kan upprätthålla lag 

och ordning i så kallade särskilt utsatta områden (Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU13, 

s. 55).  

I justitieutskottets betänkande, inom vilket ovannämnda motion behandlades, menade justitie-

ministern och socialdemokraten Morgan Johansson att det inte var klarlagt att vare sig zonför-

bud eller visitationszoner var effektiva redskap och han anförde även att; ”Modellerna är inte 

utvärderade, men erfarenheterna av liknande tillvägagångssätt i andra länder har visat på låg 

träffsäkerhet, och de har också mötts av omfattande kritik.” (Justitieutskottets betänkande 

2017/18:JuU13, s. 57). Denna kritik och splittring i frågan om visitationszoner är inte heller 

frånvarande i den svenska befolkningen. Redan efter att förslaget presenterades 2017 uttryckets 

oro från flera personer, menar Annie Wernersson (2017, 5 september) i en nyhetsartikel, om att 

ett sådant införande skulle kunna öka segregationen, men också rädsla om att visiteringen god-

tyckligt skulle kunna riktas mot etniska minoriteter. Jonas Ekman (2022, 9 februari) skriver i 

en annan nyhetsartikel att Märta Stenevi - språkrör för miljöpartiet - senast i partiledardebatten 

den 7 februari kallade förslaget för rent rasistiskt. Lasse Lindekilde och Mark Sedgwick (2012, 

s. 42) menar i en studie på olika lagändringar i Danmark att den danska motsvarigheten av 

visitationszoner gav upphov till en stark känsla av diskriminering. I Sveriges riksdag är det idag 

endast Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) och Sverigedemokraterna (SD) som står 

bakom ett sådant förslag om visitationszoner, medan de andra riksdagspartierna verkar ställa 

sig mot konceptet av olika anledningar enligt Sofia Yohannes (2021, 18 november).  

I den senaste motionen om visitationszoner, framlagd av Kristdemokraterna, motiveras försla-

get med en fortsatt ökande kriminalitet och dess våldsamma inslag i utsatta områden samt att 

förslaget, som trots allt innebär ett stort ingrepp på den personliga integriteten, kan ha en stark 
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påverkan mot vissa brott (Motion 2021/22:4190, s. 18). Att införa visitationszoner i Sverige 

innebär alltså att polisen, inom ett avgränsat geografiskt område, får ingripa i den personliga 

integriteten utan någon skälig misstanke eller misstanke överhuvudtaget, vilket kan öppna upp 

för godtyckliga visiteringar.  

Retoriken kring gängkriminaliteten och utsatta områden har även präglats av viss populism. 

Exempelvis reagerar Ulf Kristersson, i en intervju med Aftonbladet (2021, 22 oktober), på mor-

det av artisten Einar med att denna kriminalitet numera kan drabba vem som helst och i områden 

”… där helt vanliga familjer bor…”. Uttalandet kan tolkas som att en särskiljning görs mellan 

vanliga familjer och icke-vanliga familjer, vilket i kontexten av utsatta områden som är väldigt 

invandrartäta ger antydningar till att just denna aspekt skulle vara gränsen mellan vilket vanlig 

och icke-vanlig dras. Det är därför intressant att studera hur just rasism kan uttryckas i politiska 

förslag som riktar sig mot sådana områden där ’icke-vanliga’ människor bor, i synnerhet ett 

förslag som möjliggör mer godtycke i en statlig myndighet med våldsmonopol.  

Det förefaller oklart huruvida visitationszonernas förespråkare menar att varenda person i de 

utsatta områden som tänks omfattas av förslaget ska visiteras eller om det finns en implicerad 

vilja att visitera en viss grupp av människor på det som utan förslagets genomförande betraktas 

som antingen godtyckliga eller andra olagliga grunder. Rasismens potentiella närvaro i diskur-

sen kring visitationszoner är därför både nödvändig och angelägen att studera. Det är viktigt att 

utifrån kritiska metoder och teorier studera hur förslaget framställs i såväl motioner som i tal, 

hur maktförhållanden människor emellan i utsatta områden konstrueras och vilka implicerade 

antaganden förslagets inramning gör om det föreställda problemet.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur rasism kan uttryckas och legi-

timeras i Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och Moderaternas förslag om visitations-

zoner som framförs dels skriftligt i form av motioner, dels muntligt i form av en debatt. Mer 

konkret är syftet att studera just hur diskursen kring visitationszoner textuellt konstrueras för 

att sedan göra en analys kring hur det kan ha rasistiska implikationer i praktiken. Detta kan 

exempelvis te sig genom att rasistiska maktrelationer konstrueras vid framställningen av pro-

blemet som visitationszoner skulle vara en lösning till. Den första frågeställningen som följer 

tangerar till det textuella syftet, medan den följande syftar till att precisera bakgrunden mot 

vilket den sista kan besvaras.  
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- Hur konstrueras diskursen kring visitationszoner av de partier som står bakom förslaget? 

- Vilka diskurser tillämpas för att legitimera visitationszoner? 

- Hur konstrueras rasistiska maktrelationer i legitimeringen av visitationszoner? 

 

1.3 Bakgrund till ämnesfältet 
Som implicerades i inledningen är begreppen utsatta områden och visitationszoner centrala för 

uppsatsens problem. Vad ett utsatt område är har ingen självförklarande definition vilket därför 

gör det angeläget med en kort bakgrund till begreppet och dess definition i följande uppsats. 

Rubriken för tidigare forskning kommer ge en kort inblick i vilka intressen den svenska forsk-

ningen har i polisiära insatser i utsatta områden och även visa vilka andra forskningsansatser 

som utländska motsvarigheter till förslaget om visitationszoner har haft. Bakgrunden ger av-

slutningsvis en inblick i hur utländska motsvarigheter till visitationszoner relaterar till mänsk-

liga rättigheter.  

 

1.3.1 Kriminalitet och utsatta områden i Sverige 

Utsatta områden är som i inledningen nämndes de geografiskt avgränsade områden som försla-

gen om visitationszoner riktar sig mot. Det nämndes även att dessa områden präglas av in-

vandrartäthet och för att kontextualisera relevansen av att studera hur rasism kan uttryckas följer 

därför en kort bakgrund och demografisk redogörelse till utsatta områden nedan. 

Per-Olof Hallin och Stig Westerdahl (2020, s. 29) förklarar i en antologi om utsatta områden 

att just begreppen ”… utsatta, socialt utsatta eller marginaliserade bostadsområden…” är dif-

fusa begrepp, kan syfta till olika former av utsatthet och att dess användning därför kan ge 

upphov till konkurrerande kunskapssystem. Bostadsområden i vilka människor lever under ut-

satthet - förklarar Manne Gerell, Per-Olof Hallin, Kim Nilvall och Stig Westerdahl (2020, s. 9) 

- har vuxit fram sedan början av 1990-talet, men utsattheten syftade då främst till en utsatthet 

av ekonomisk natur. Detta har förändrats då områdena de senaste femton åren även präglats av 

olika typer av kriminalitet och de har även fått olika benämningar beroende på vad man försöker 

utmärka med områdena som konsekvens av överdrivna beskrivningar av händelser och genera-

liseringar i media (Gerell m.fl., 2020, s. 9-10). Den Nationella operativa avdelningen (2017, s. 

10) inom polisen skiljer på utsatta områden, särskilt utsatta områden och riskområden. Det 

förstnämnda definieras som: 
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Ett utsatt område är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status 

där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala 

kontexten i områden än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera 

lokalsamhället. Läget anses allvarligt (Polisen, 2017, s. 10) 

 

Definitionen av ett särskilt utsatt område lyder: 

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som 

lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att 

fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut (Polisen, 2017, s. 10).  

 

Riskområde definieras som: 

Ett riskområde kännetecknas av att det befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt utsatt 

område. Något eller några av de fastställda kriterierna saknas. Läget anses alarmerande 

(Polisen, 2017, s. 11). 

 

Totalt har 61 områden klassats som något av dem tre formerna av utsatta områden (Polisen, 

2017, s. 7). Utsatta områden uppgår till 32, riskområden uppgår till 6 och det finns 23 särskilt 

utsatta områden (Polisen, 2017, s. 7). I dessa tre områden bor enligt The Global Village (2019, 

s. 12) 556 076 personer vilket motsvarar 5,4 procent av Sveriges befolkning. Varje utsatt om-

råde har givetvis en egen fördelning av personer med svensk bakgrund och personer tillhörande 

etniska minoriteter men jag kommer här bara ge en kort beskrivning till denna fördelning som 

är generell för samtliga utsatta områden eftersom en utdragen redovisning inte ger någon kon-

textualisering av betydelse för uppsatsen. Enligt The Global Village (2019, s. 17) består 75,1% 

av den svenska befolkningen av personer med svensk bakgrund, medan 24,9% utgörs av per-

soner som är födda utomlands eller är svenskfödd med båda föräldrar födda utomlands. Med 

svensk bakgrund avses därför en person som är svenskfödd med antingen en eller båda föräldrar 

födda i Sverige enligt The Global Village (2019, s. 8). I samtliga utsatta områden uppgår emel-

lertid fördelningen av personer med utländsk bakgrund till 74%. I den mindre allvarliga formen 

av utsatta områden, som också kallas för just utsatta områden, uppgår dessa till 66,2%, i risk-

områden 70,3% och i särskilt utsatta områden till 81,8% (The Global Village, 2019, s. 17). 

Dessa siffror visar en korrelation mellan den grad av utsatthet som ett område kategoriserats till 

och procenten av personer med invandrarbakgrund. Vidare uppgår andelen som har svenskt 

medborgarskap i samtliga utsatta områden till 76% medan det i övriga Sverige är 92% som är 
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medborgare (The Global Village, 2019, s. 22). Av alla människor som bor i Sverige är 80,9% 

födda i Sverige, medan det i dem tre typerna av utsatta områden uppgår till 46%. Det näst 

vanligaste födelselandet efter Sverige i de utsatta områdena är Irak på 7,1%, sedan Syrien på 

5,3% och Somalia på 4,4% (The Global Village, 2019, s. 23). Med andra ord är de utsatta om-

rådena betydligt mer koncentrerade både vad gäller personer födda utomlands och personer 

som är födda i Sverige men har föräldrar som kommer från ett annat land än vad statistiken för 

hela Sverige visar. Följaktligen innebär visitationszoner i utsatta områden, oavsett om en viss 

typ av kriminalitet är mer frekvent i områdena, en befogenhet för polisen som oproportionerligt 

kommer påverka människor i Sverige med utländsk bakgrund. När förslag presenteras som 

kommer påverka etniska minoriteter oproportionerligt är det av särskild vikt att studera hur 

rasism kan uttryckas redan i konstruktionen och rättfärdigandet av förslagen.  

 

1.3.2 Tidigare forskning om visitationszoner 

Visitationszoner och dess innebörd för polisens möjligheter att visitera människor utan någon 

misstankegrad är inte något som finns eller har funnits i Sverige, och det finns följaktligen ingen 

forskning på detta i en svensk kontext. Emellertid finns det en del forskning på andra polisiära 

insatser som har för avsikt att förebygga olika former av kriminalitet, också på bekostnad av 

människors integritet. Ett tydligt intresse på insatsers måluppfyllelse visas i följande två exem-

pel, där studiernas avsikter inte intresserar sig för insatsernas diskursiva motivering och kon-

struerande av maktrelationer mellan människor i utsatta områden.   

Manne Gerell (2016) har publicerat en studie om huruvida det fanns en effekt av operatörskon-

trollerade övervakningskameror i utsatta områden, här begränsat till Malmö. Han gör en viktig 

distinktion mellan två typer av övervakningsmekanismer. Å ena sidan finns det aktiva opera-

törskontrollerade övervakningskameror med nära kontakt mellan operatör och polis som han 

ämnar utreda effekterna av, å andra sidan finns det övervakningskameror utan sådana aktiva 

operatörer med polisiär realtidskommunikation (Gerell, 2016, s. 188). Slutsatserna som kunde 

dras var, jämfört med kontrollområdet, att anmälningar om brott hade en relativ ökning i områ-

den där den operatörskontrollerade kameraövervakningen implementerades men att det inte 

kunde återfinnas en statistiskt signifikant brottsutveckling som gick nedåt eller förebyggande 

effekt. I synnerhet gav detta ett bidrag i att operatörskontrollerade kameraövervakning i svensk 

kontext inte hade effekt, medan det i andra kontexter som i Nordamerika kunde ha effekter 

(Gerell, 2016, s. 198).  
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Det andra exemplet av studiers intresse i måluppfyllelse snarare än exempelvis insatsernas dis-

kursiva konstruktion är en studie av polisiär närvaro genom helikopterövervakning, en insats 

vars syfte är att förebygga kriminalitet. På ett liknande sätt som ovan ämnar Manne Gerell, 

Johan Kardell och Kim Nilvall (2020, s. 2) här göra en utredning kring huruvida helikopter-

patrullering över utsatta områden har haft effekt på brottsbekämpning eller brottsförebyggande. 

Insatsen ligger i linje med det som kallas för ’hot spot policing’ vilket innebär att polisiära 

resurser riktas mot områden där kriminalitet är högt. Konceptet menar dem är vedertaget och 

bevisat att ha effekt, mest sannolikt genom en förebyggande effekt eftersom polisiär närvaro 

antas skrämma iväg kriminella tendenser (Gerell m.fl., 2020, s. 2). Deras slutsatser visar, trots 

att de själva medger en viss statistisk svaghet i generaliserbarheten, hur helikopterpatrulleringen 

inte har haft effekt på brottsbekämpningen eller brottsförebyggandet i likhet med den operativa 

kameraövervakningen (Gerell m.fl., 2020, s. 11).  

Dessa är två exempel på insatser som gjorts i utsatta områden i Sverige för att stävja brottslighet. 

De gör viss inskränkning på den personliga integriteten på ett helt område som är invandrartätt 

eftersom de innebär övervakning och kontroll. Vidare visar denna forskning som har gjorts på 

polisiära metoder i svenska utsatta områden att den akademiska diskursen kring polisära insat-

ser är mer intresserad av dess effekter. Fokus ligger i dessa två exempel på mål och uppfyllelse 

kring brottsbekämpning snarare än den diskursiva praktik som polisiära insatser har eller hur 

motiveringen och maktrelationer framställs i dess kontext av utsatta områden, vilket kan anses 

vara nödvändigt när de har svepande effekter på integriteten hos ett helt område. Emellertid 

finns viss forskning på insatser som liknar visitationszoner i andra länder där konstruktionen av 

exempelvis områden eller misstänksamhet, samt rollen som ras spelar i kontexten, tas i beakt-

ning och det är därför viktigt att nämna några exempel. 

I antologin ’Doing tolerance: Urban Interventions and Forms of Participation’ menar Bernd 

Belina och Jan Wehrheim (2020, s. 110) att ’policing’ av ett givet område knappast kommer 

stävja ’policing’ av ras. Snarare, i kontexten av tysk lagstiftning, leder ’policing av ’danger 

zones’ till en objektifiering och naturalisering av dessa zoner, det legitimerar en proaktiv och 

selektiv ’policing’, det ökar polisens makt att avgöra vad som ska definieras som misstänksamt 

och reproducerar samt producerar rasifierade sociala strukturer (Belina & Wehrheim, 2020, s. 

95). Begreppet ’policing’ har inget motsvarande begrepp i översättningen till svenska vilket 

innebär att ordet på engelska istället kommer användas i uppsatsen med följande definition: 

’policing’ innebär att upprätthålla lag och ordning med polisiära resurser. De argumenterar för 

effekterna av policing i ett givet område - som redogjordes för ovan - genom att bygga på den 
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teoretiska premissen att ’rummet’ kan ha viktiga implikationer på sociala processer och förkla-

rar det som ”Building from this premise, a social analysis that takes space into account quest-

ions the role and relevance of the symbolic and material production of spaces as a means and 

strategy os social processes.” (Belina & Wehrheim, 2020, s. 97). Vidare bygger de på att ingen-

ting är intrinsikalt misstänksamt, utan misstänksamheten skapas genom sociala processer och 

polisiär verksamhet. På så vis blir, genom polisens klassificering av ett område som i det tyska 

fallet: ’danger zones’, själva området eller rummet utgångspunkten för polisiärt arbete snarare 

än handlingar, subjekt eller grupper (Belina & Wehrheim, 2020, s. 98-99). Sådan lagstiftning 

implementerades exempelvis i Hamburg 2005 och innebar att den blotta vistelsen i sådana 

’danger zones’ rättfärdigade polisen att stanna och undersöka en person utan misstanke (Belina 

& Wehrheim, 2020, s. 103).  

Områdena som polisen i Hamburg klassificerade som ’danger zones’ varierade både i socioe-

konomisk status och även i polisens anledning till själva klassificeringen. Den mest använda 

anledningen till sådan klassificering var narkotikarelaterade brott, därefter följde politiska ma-

nifestationer (i synnerhet sådana kopplade till vänsterorienterad politik), fotbollsmatcher, stöld 

och exempelvis skadegörelse (Belina & Wehrheim, 2020, s. 104). Polisen släppte sedan år 2010 

information om hur de gjorde urval för att stanna personer i enlighet med dessa brott, inom 

dessa områden, där exempelvis individer som kunde anses tillhöra en miljö präglad av narkotika 

baserat på dess utseende var en riktlinje för polisen att mobilisera resurser. I områden där klas-

sificeringen motiverades med hänvisning till stölder eller våld fokuserade polisen på unga män 

i grupp av mer än tre, eller exempelvis en individ med ryggsäck (Belina & Wehrheim, 2020, s. 

105). Mer intressant är hur Belina & Wehrheim, (2020, s. 106) menar att diskrimineringen vi-

sade sig tydlig eftersom det abstrakta urvalet som polisen gjorde i dessa områden, i synnerhet 

områden med låg socioekonomisk status och hög andel invandrare, tenderade att omfatta po-

pulationen av invandrare i högre utsträckning genom exempelvis tillämpningen av urvalet av 

’unga män i grupp’. Vidare kunde det visas att motiveringen bakom implementeringen av 

’danger zones’ i de olika områdena varierade beroende på vilka beteenden som polisen ville 

kontrollera och grundades därför på sociala normer och uppfattningar om själva områdena 

(Belina & Wehrheim, 2020, s. 108). Det kunde även visas att implementeringen av denna po-

licy, och den mer intensiva polisiära närvaron som följer, ledde till ökad andel kriminalitet - 

exempelvis i Ottensen där motiveringen låg i bekämpningen av narkotikarelaterade brott - vil-

ket Belina & Wehrheim (2020, s. 106) kallar för en ”… self-fulfilling prophecy…”.  
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Kopplingen mellan ras och plats bekräftas även i en analys av USA:s rättssystem. Vad vi anser 

är kriminellt eller vad vi misstänker är kriminellt bidrar till att upprätthålla ras-segregation, 

vilket är konsekvenser utöver reduktionen av brott menar Bennet Capers (2009, s. 62 och 69). 

Trots att polisen behöver skälig misstanke för att stanna och undersöka en person enligt det 

fjärde konstitutionstillägget så skapade en dom i Högsta domstolen 1968 en rättspraxis som 

sänkte kraven till att polisen endast behövde artikulerbar fakta att tro att brott hade begåtts eller 

skulle begås (Capers, 2009, s. 62). Vidare utvecklades ett nytt rättspraxis 1996 där den subjek-

tiva anledningen hos polisen som stannar någon inte spelade någon som helst roll så länge denne 

kunde artikulera sådan fakta som ledde fram till dennes tro att brott hade eller skulle begås 

(Capers, 2009, s. 64). Capers (2009, s. 66) problematiserar detta genom en hänvisning till en 

sociologisk observation i USA där ras är starkt förknippat med uppfattningen av plats för poli-

sen. Eftersom polisen är medveten om vilka platser som är mer vita eller exempelvis svarta, 

och vilka skillnader som finns mellan områdena, bygger valet att stanna någon mycket på vad 

som anses tillhöra området eller vad som sticker ut (Capers, 2009, s. 66). Att minoriteter stan-

nades oftare visades tydligt i statistik som New York förde år 2006 där nio av tio personer som 

stannades var oskyldiga och 85% av de som stannades var svarta eller av latinamerikanskt ur-

sprung (Capers, 2009, s. 63). Detta är de facto diskriminering, när polisen får utrymme att rikta 

in sig på personer som inte ’passar in’ i enlighet med deras förutfattade meningar om ett område 

och blir även systematisk i den utsträckningen som lagen ger mer utrymme för poliser att själva 

definiera vad som är misstänksamt. Sådan diskriminering menar Capers (2009, s. 68-69) kan 

leda till en känsla av obehag, ilska, rädsla för att bosätta sig i vissa områden med grund i hur 

personen ser ut och även en stark markering från samhället om hur de utsatta betraktas.  

Danmark, som ofta exemplifieras i samband med den svenska argumentationen för visitations-

zoner, har sedan länge sådan lagstiftning. Lasse Lindekilde och Mark Sedgwick (2012, s. 23) 

kallar det för ’inspection zones’ och de har i princip samma funktion som det svenska begreppet 

’visitationszoner’ där polisen får deklarera vissa avgränsade områden inom vilka de får stanna 

och visitera människor utan misstanke. Detta infördes i Danmarks polislag redan 2004 och har 

varit föremål för mycket kontroverser, både själva lagligheten av det i förhållande till den Euro-

peiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) och de diskriminerande prakti-

kerna mot unga invandrare som följer av lagen (Lindekilde & Sedgwick, 2012, s. 23). Diskri-

mineringen som mäts i denna artikel gör en distinktion mellan å ena sidan faktisk diskrimine-

ring, å andra sidan upplevd diskriminering men argumenterar för att den uppleva diskrimine-
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ringen ändå är en viktig faktor i hur minoriteter känner sig utsatta i det större samhället (Linde-

kilde & Sedgwick, 2012, s. 41). Hänvisning görs här till en rapport skriven av den danska myn-

digheten för polisiär rasdiskriminering i vilken de drar slutsatser genom en intervjubaserad stu-

die att det fanns en stark känsla av rasprofilering hos polisen trots att det finns lagstiftning mot 

sådant (Lindekilde & Sedgwick, 2012, s. 42). Denna upplevelse menar Lindekilde och 

Sedgwick (2012, s. 42) stämmer överens med det som framkommer i Köpenhamns polis egna 

rapport, där de menar att 50% av visiteringarna som polisen gjorde i ’inspection zones’ var mot 

etniska minoriteter medan populationen av etniska minoriteter i detta område endast utgjorde 

20%. Lindekilde och Sedgwick (2012, s. 42) menar sedan att ”The qualitative material of this 

particular study indicates that immigrant adolescents experience inspections as discriminatory, 

targeting particular groups with particular dress codes, skin colour and appearances.”.  

Visitationszoner visar det sig har funnits i flera olika länder och även benämningen skiljer sig 

åt. I Sverige har sådan lagstiftning aldrig funnits och de svenska exemplen om insatser i utsatta 

områden som gavs ovan visar endast hur andra insatser, utan lika mycket godtycke eller 

påträngning i den personliga integriteten som visitationszoner kan ge upphov till, inte har gett 

den avsedda effekten i svensk kontext. Utöver detta, och i synnerhet med hänsyn till de två 

insatsernas bristfälliga effekter, visar de en avsaknad av problematisering kring diskurserna 

bakom sådana svepande insatser på just områden som präglas av invandrartäthet. Belina och 

Wehrheim problematiserar i sin studie hur ett områdes titulering som ett farligt område och täta 

sammanflätande med polisiär mobilisering, i synnerhet i relation till ’danger zones’, kan leda 

till etnisk diskriminering och göra området mer kriminellt än vad det var innan. Capers visar 

istället hur polisens förutfattade meningar är en del av analysen utifrån vilket misstänksamhet 

definieras och även hur visiteringsstatistiken i New York var flagrant oproportionerlig mot et-

niska minoriteter. Forskningsinriktningen för Lindekilde och Sedgwick utgår från den befint-

liga lagstiftningen i Danmark och dess konsekvenser, vilket är särskilt intressant eftersom den 

danska modellen hänvisas till som ett exempel i de svenska förslagen. Det som inte framkom-

mer i forskningen här är hur lagstiftningen konstrueras från politikens håll och i synnerhet hur 

visitationszoner som diskurs orienterar sig med andra diskurser, vilket skulle kunna vara en 

förklaring till visitationszonernas ofta diskriminerande sociala praktik. Infallsvinkeln i denna 

studie är därför både angelägen i svensk politik men kan också bidra med ett nytt perspektiv på 

hur motiven och konstruktionen av visitationszoner som diskurs ser ut samt dess politiska im-

plikationer på samhället.  
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1.3.3 Visitationszoner och mänskliga rättigheter 

Den mest uppenbara kränkningen av mänskliga rättigheter som på förhand och genom erfaren-

heter i andra länder bör oroas över är risken för inskränkning av den personliga integriteten, 

men också dess samband med diskriminering. Sverige är exempelvis medlemmar i Förenta 

Nationen (FN) som antagit den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Sverige 

har även signerat och ratificerat International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

(OHCHR, 2022). Visitationszoner har hamnat på agendan för mänskliga rättigheter då exem-

pelvis Egypten uttryckte oro i Storbritanniens periodiska rapport från 2012 för ökad ras- och 

religionsprofilering i Storbritannien efter deras lagstiftning gjorde det möjligt att ta bort kraven 

för misstanke när polisen skulle stanna och visitera någon (A/HRC/21/9,6 juli 2012, pkt 66). 

Människorättskommittén för ICCPR har även kommenterat användningen av sådan lagstiftning 

i Nordirland där de ansåg deras avsaknad av skyddsmekanismer mot diskriminerande praktik 

vara oroväckande (CCPR/C/GBR/CO7, 17 augusti 2015, pkt 11). Vidare är Sverige enligt 2 

kapitlet 19 § regeringsformen (SFS 1974:152) bundna till den regionala europeiska konvent-

ionen för skydd om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) i vilket 

både rättigheter gällande den personliga integriteten och skydd för diskriminering regleras un-

der artikel 8 respektive 14. 

Artikel 8 lyder 

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 

correspondence.  

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except 

such as in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the 

interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, 

for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the 

protection of the rights and freedoms of others. 

 

Artikel 14 lyder: 

The enjoyments of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured 

without discrimination on any grounds such as sex, race, colour language, religion, political 

or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth 

or other status. 
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För att belysa den komplexa relationen som visitationszoners legalitet har till EKMR kommer 

här ett exempel ges där europadomstolen (hädanefter endast domstolen) har tagit ställning i ett 

specifikt fall. Den 12 januari 2010 tar domstolen ett beslut i fallet Gillan and Quinton v. The 

United Kingdom (para. 8 och 9) där två personer menar att de fått sina rättigheter kränkta ef-

tersom de anser sig blivit godtyckligt stannade och visiterade av polisen. Polisen menade att de 

agerade enligt lag med hänvisning till en anti-terroristlagstiftning som implementerades år 2000 

(Gillan and Quinton v. The United Kingdom, para. 8). Denna lagstiftning, mycket likt förslagen 

om visitationszoner, gav polisen rätten att - under en begränsad tid och inom ett avgränsat geo-

grafiskt område - stanna och visitera personer utan misstanke (Gillan and Quinton v. The United 

Kingdom, para. 30-31). Domstolen klargjorde att begreppet ’privatliv’ som omfattas av artikel 

8 ska tolkas brett och innefatta såväl den fysiska som psykologiska integriteten hos personen 

samt att den avser den bredare bemärkelsen av den personliga autonomin (Gillan and Quinton 

v. The United Kingdom, para. 61). Mot en sådan tolkning menade domstolen att polisens age-

rande i att stanna och visitera en person utgör en kränkning av den personliga integriteten (Gil-

lan and Quinton v. The United Kingdom, para. 63). Emellertid är detta tillåtet om artikelns 

andra paragraf är tillfredsställd. En nationell lagstiftning fanns i detta fall men lagstiftningen i 

sig gav en polis av högre rang makten att bemyndiga andra poliser att stanna och visitera per-

soner utan misstanke om detta ansågs hjälpsamt i bekämpningen av terrorism (Gillan and Quin-

ton v. The United Kingdom, para. 80). Domstolen ansåg att begreppet ’hjälpsamt’ i samman-

hanget inte satte tillräckliga krav för polisen att motivera nödvändigheten i maktutövningen och 

följaktligen förelåg en bristfällig hänsyn till proportionalitet (Gillan and Quinton v. The United 

Kingdom, para. 80). Vidare ansåg domstolen att den tidsbegränsning på högst 28 dagar i lag-

stiftningen var bristfällig när hänsyn togs till praktiken av maktutövningen eftersom vissa om-

råden där polisen hade sådan makt bara förnyades hela tiden, vilket ledde till en kontinuerlig 

snarare än tidsbegränsad utökning av polisens makt (Gillan and Quinton v. The United King-

dom, para. 81). Domstolen var även starkt oroade över avsaknaden av misstankekrav för den 

individuella polisen som stannar personer eftersom det ger upphov till godtycklighet och dis-

kriminering, varav det sistnämnda tydligt kunde visas i polisens statistik över vilka som stan-

nades mest (Gillan and Quinton v. The United Kingdom, para. 84 och 85). Domstolen fann 

slutligen att en överträdelse av artikel 8 hade skett (Gillan and Quinton v. The United Kingdom, 

para. 87).  

Fallet som redogjort för ovan, ensamt eller i kombination med de kontexter som visades under 

tidigare forskning, visar inte konkret att ett förslag till visitationszoner i Sverige skulle leda till 
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samma utfall som i andra länder. En sådan kausal relation mellan utökningen av polisens befo-

genheter och diskriminerande samt godtyckliga utfall är svår att visa, i synnerhet när sådan 

lagstiftning inte tidigare funnits i Sverige. Det är inte helt tydligt utifrån fallet Gillan and Quin-

ton v. The United Kingdom om domstolen skulle bifalla ett klagomål om det endast förelåg risk 

för godtycke eller exempelvis risk för diskriminering, eller om det var kombinationen av de 

flera omständigheterna i fallet som tillsammans låg bakom domstolens beslut. En sådan otyd-

lighet skulle kunna innebära att liknande lagstiftning kan implementeras men med något säkrare 

skyddsmekanismer som i större utsträckning undviker sådana utfall eller exempelvis underlättar 

överklagan av antingen själva ingripandena eller utökningen av polisens makt. Det står emel-

lertid klart att polisens faktiska stannande och visitering av människor är en inskränkning på en 

människas privatliv under EKMR och det ställs höga krav på staten och dess myndigheter att 

ha riktlinjer och lagar som gör att sådana ingripanden inte är godtyckliga eller diskriminerande 

för att de ändå ska anses vara förenliga med EKMR. Att ta bort kraven på misstanke för polisens 

maktutövning - en av de viktigaste skyddsmekanismerna som idag finns - i linje med förslagen 

för visitationszoner gör därför förslagen särskilt relevanta utifrån ett människorättsperspektiv.  

 

1.4 Avgränsningar 
Den viktigaste avgränsningen som här bör nämnas är urvalet av materialet. Jag har valt att end-

ast inkludera den senast publicerade motionen från partierna som förespråkar visitationszoner, 

snarare än att inkludera samtliga som publicerats sedan 2017. Detta görs dels med hänsyn till 

omfånget av arbetet som här ska presenteras, dels eftersom en snabb granskning av tidigare 

motioner ger intrycket av att språket och motiveringen bakom förslaget ter sig väldigt liknande. 

Emellertid väger en snabb granskning inte lika tungt som en utstuderad jämförelse av förslagen 

och hänsyn till denna avgränsning bör därför tas av läsaren så att diskursen kring visitationszo-

ner som här ska studeras inte generaliseras som en konstant hållning av partierna. En annan 

viktig avgränsning görs genom formuleringen i syftet och frågeställningarna. Även om min 

metodologiska utgångspunkt i sin natur är partisk med politiska avsikter är den uttalade ambit-

ionen inte att värdera hur visitationszoner är rätt eller fel, eller för den delen effektiva eller 

ineffektiva gentemot den kriminalitet som den ämnar stävja. Det är istället konstruktionen av 

diskursen kring visitationszoner och de maktförhållanden som inkluderas däri som ska analys-

eras.  
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Den teoretiska utgångspunkten har också vissa begränsningar, dels i själva perspektiven på ras-

ism som är ett väl utforskat ämne, dels i hur visitationszoner som diskurs här kommer kunna 

presenteras. Visitationszoner skulle kunna analyseras utifrån andra perspektiv, exempelvis le-

galiteten i förhållande till mänskliga rättigheter eller svensk konstitutionell rätt men det kan 

också ha starka implikationer för segregation och andra sociala perspektiv vilket understryker 

vikten av hänsyn till det givna teoretiska förhållningssättet. Vidare sker en naturlig avgränsning 

i partiernas tillfälliga hållning till visitationszoner just eftersom det är ett förslag, och inte något 

som faktiskt har utretts av svenska myndigheter där partier kan ta ställning till ett givet myn-

dighetsunderlag.  

 

1.5 Disposition 
Föreliggande uppsats har totalt fem kapitel. Kapitel två ger en bakgrund till den kritiska diskur-

sanalysen som metod och redogör även för den textuella dimensionen, den diskursiva praktiken 

och den sociala praktiken vilket tillsammans formar de tre dimensionerna som diskursanalysen 

utgår ifrån. Under rubriken för varje dimension redogörs även för de analytiska verktyg som 

tillämpas. Även materialet som uppsatsen kommer studera presenteras i kapitel två. I kapitel tre 

presenteras uppsatsens teoretiska förankring där en teori om rasism som diskurs och en teori 

om den vita rasismens reproduktion introduceras. I kapitel 4 bearbetas uppsatsens material i 

enlighet med den kritiska diskursanalysens metodologiska dimensioner. Det sista kapitlet gör 

en sammanslagning av både diskussion och slutsatser för att slutsatsernas motivering på ett 

lättare och mer koherent sätt ska kunna underbyggas.   
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2 Metod och material 

2.1 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Den här uppsatsen kommer ha sin metodologiska utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen, 

mycket eftersom metoden vilar i premissen att produktionen och konsumtionen av texter är en 

central del i konstitueringen av den sociala världen och kan tänkas säga något om verkligheten, 

vilket överensstämmer väl med uppsatsens syfte (Winther Jørgensen, M., Phillips, L., & Tor-

hell, S., 2000, s. 67). Den kritiska diskursanalysen har heller inte en helt objektiv roll i en poli-

tisk mening eftersom den har som sitt mål att visa hur en diskursiv praktik implicit upprätthåller 

eller reproducerar en ojämlik maktrelation mellan olika grupper i samhället, och för detta än-

damål har Norman Fairclough utvecklat en användbar tredimensionell metod som här ska an-

vändas (Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 67). Innan metoden kan användas på ett konkret sätt 

i detta fall är det viktigt att först redogöra och förstå hur Faircloughs metod är distinkt i förhål-

lande till andra kritiska diskursanalyser - vilket i sig är något som förekommer i en mängd olika 

vetenskapliga fält - och hur hans teoretiska utgångspunkter spelar roll i tolkningen av de många 

begrepp som här kommer aktualiseras (Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 71).  

En central utgångspunkt är hur begreppet ’diskurs’ används och tolkas. Begreppet är tradition-

ellt förknippat med lingvistiken som ett sätt att tala eller skriva om något (Fairclough, 1993, s. 

62). Enligt den traditionella lingvistikens sätt att studera språket i denna mening var utgångs-

punkten att det skrivna eller talade språket inte kunde studeras som något strukturellt eller sys-

tematiskt eftersom det ansågs vara en praktik eller handling som hänvisades till den individens 

uppfattningar (Fairclough, 1993, s. 63). Denna utgångspunkt var, menar Fairclough (1993, s. 

63), föremål för kritik av sociolingvister som hävdade att detta språk visst kunde ses i ett struk-

turellt sammanhang eftersom det använda språket varierar efter relationen mellan deltagarna, 

typen av socialt sammanhang och exempelvis personernas sociala mål. Emellertid hittade Fair-

clough (1993, s. 63) även begränsningar i denna utveckling eftersom reduktionen av språkets 

variation till de ovannämnda sociala faktorerna förutsätter att dessa sociala faktorer och subjekt 

förhåller sig fria från språkets möjlighet att faktiskt konstituera, reproducera och förändra dessa 

faktorer eller subjekt. Denna invändning innebär att Fairclough öppnar upp möjligheten till att 

språket och den sociala världen påverkar varandra, och han föreslår istället att dessa förhåller 

sig dialektiskt (Fairclough, 1993, s. 64). Faircloughs omformulering får här implikationer på 

diskursers betydelse eftersom de nu är både en produkt av strukturer och normer, och samtidigt 

ett verktyg genom vilket normer och strukturer skapas. Språket kring visitationszoner präglas 
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därför av språkbruk och strukturer från andra ämnen såsom exempelvis gängkriminalitet och 

utsatta områden, men skapar också ett nytt språkbruk med sin egen struktur runt visitationszo-

ner som får implikationer i samhället. Slutligen klargör Fairclough (1993, s. 67) hur diskurser 

kan infinna sig i en mängd olika praktiker - exempelvis politiska, ekonomiska, ideologiska - 

men i den politiska praktiken, som är relevant för denna uppsats, fungerar diskurser som att 

etablera, reproducera och förändra dels maktrelationer, dels de kollektiv som är del av maktre-

lationerna. En diskurs definieras därför i denna uppsats som ett sätt att tala eller skriva om 

något, där diskurser kan producera och reproducera strukturer i ett samhälle.  

Det som i denna uppsats ska studeras utgörs av textproduktion både i skrift, i form av motioner, 

och i tal, som görs i kontexten av en debatt, och ska representera de tre riksdagspartiernas stånd-

punkter i en viss fråga. I denna utsträckning utgår språkbruket från en gemensam partipolitisk 

social praktik som Winther Jørgensen m.fl. (2000, s. 73) kallar för ’genre’. Motioner och munt-

liga framträdanden görs emellertid i olika kontexter och vi kan på förhand inte anta att dessa 

kontexter använder sig av samma språkliga ramverk eftersom motioner exempelvis förutsätter 

en annan form av formalitet än en muntlig debatt som går ut på att locka till sig väljare. Det kan 

därför i uppsatsen vara nyttigt att separera dessa texter i separata genrer, där vi kan placera 

motioner i en ’partipolitisk motionsgenre’ och debatten i en ’partipolitisk debattgenre’. På så 

vis vidhålls en separation mellan texterna som analysen möjligtvis kan visa en diskrepans mel-

lan. Men för att tydliggöra så är själva syftet inte att analysera hur de skiljer sig eller varför, 

utan separationen görs endast för att vidhålla transparens.  

Ett givet sammanhang med givna sociala subjekt, har utifrån detta dialektiska förhållningssätt, 

implikationer på den diskursiva praktiken som utövas eftersom sättet på vilket vi talar eller 

skriver påverkas av de sociala konventioner som kan finnas i givna sammanhang (Fairclough, 

1993, s. 69). På detta sätt har en diskursiv praktik två dimensioner, dels en social praktik, dels 

en textuell dimension. För uppsatsens ämne innebär detta att förslagen om visitationszoner har 

en dimension där den textuella framställningen är central, samt en dimension där de sociala 

implikationerna är centrala. Fairclough (1993, s. 71) förklarar emellertid att en sådan beskriv-

ning är förenklad eftersom den inte ger utrymme för en diskursiv praktik som en helt egen 

dimension. En analys av en särskild diskursiv praktik fokuserar först på den textuella produkt-

ionen inom diskursen om vad som sägs eller skrivs. Men eftersom textproduktionen sker genom 

ett medvetet användande av inlärda sociala strukturer och konventioner så är det särskilt viktigt 

att kartlägga och specificera vilka andra diskurser som används i textens budskap - något Fair-

clough (1993, s. 85) kallar för diskursordning - och hur det bidrar till textens meningsskapande. 
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Detta ger upphov till att den diskursiva praktiken har en helt egen dimension, vilket innebär att 

analysen i denna uppsats har tre dimensioner på samma material. Detta meningsskapande har i 

sin tur en social praktik eftersom den diskursiva praktikens meningsskapande kan kopplas till 

den sociala världens bredare sociala strukturer och motsättningar (Fairclough, 1993, s. 71-72). 

Det är mot denna bakgrund som Fairclough har utvecklat sin tredimensionella metod som består 

av en textuell dimension, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken.  

Dessa tre dimensioner kommer alla tillämpas på samma material i uppsatsen där varje dimens-

ion är djupare än den tidigare och den sista dimensionen – den sociala praktiken – kan förväntas 

att med uppsatsens teori ge svar på vilka samhälleliga implikationer förslaget har. Eftersom 

samma material analyseras i tre steg innebär det att den första dimensionen – den textuella – 

blir den som är mest omfattande, där de två följande dimensioner endast fördjupar sig i materi-

alet utifrån en diskursiv respektive social praktik med dess tillhörande analysverktyg. Varje 

dimension förtjänar sin egen korta förklaring och genomgång av dess respektive analysverktyg, 

vilket kommer presenteras nedan.  

 

2.1.1 Textuell dimension 

I den textuella dimensionen finns en mängd olika verktyg som kan användas för att analysera 

texter beroende på vilket syfte man har. Winther Jørgensen m.fl. (2000, s. 87) lägger i sin be-

skrivning av den kritiska diskursanalysen mest betoning på två begrepp som även här kommer 

vara centrala: transivitet och modalitet. Begreppet transivitet syftar till en analys av en händelse 

eller händelseutvecklings förbindelse med subjekt och objekt i en text. Winther Jørgensen m.fl. 

(2000, s. 87) förklarar att ”Man är intresserad av att kartlägga de ideologiska konsekvenser 

som olika framställningsformer kan ha.”. I ett påstående kan exempelvis agenten till händelsen 

vara passiv genom att den inte nämns överhuvudtaget, men den kan också vara explicit i form 

av att talaren eller textproducenten vill understryka visst ansvar till en agent. Det metodologiska 

verktyget transivitet är därför hjälpsam i analysen av visitationszoner genom att det kan under-

stryka hur partier attribuerar ansvar för policyns implementerande men också hur partierna väl-

jer att låta personer och områden som omfattas av förslaget vara närvarande i diskursen kring 

visitationszoner. När modalitet istället ska analyseras så är det talarens eller författarens instäm-

mandegrad till, eller affinitet med, en sats eller ett påstående som är centralt enligt Winther 

Jørgensen m.fl. (2000, s. 87). Modaliteten som väljs i en text är betydelsefull, menar Winther 
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Jørgensen m.fl. (2000, s. 88), eftersom det påverkar hur diskursen konstruerar både maktrelat-

ioner och kunskaps- och betydelsesystem. Ett påstående kan vara bestämt genom att talaren 

exempelvis uttrycker sig med att något ’är’ på ett visst sätt, vilket innebär en hög modalitet. Ett 

annat sätt att uttrycka hög modalitet fast gentemot sociala relationer är att använda sig av ’till-

låtelse’, Winther Jørgensen m.fl. (2000, s. 88) förklarar det som ”Talaren sätter sig i en position 

där han eller hon kan ge mottagaren lov att göra ett eller annat…”. ’Hedges’ är ett exempel 

på hur talaren uttrycker låg modalitet genom att använda begrepp som ’liksom’ eller ’lite’ i en 

sats (Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 88). Här kan verktyget modalitet hjälpa att synliggöra 

maktrelationer mellan de identiteter som ingår i diskursen kring visitationszoner genom att ana-

lysera hur partierna talar om personerna och områdena som omfattas av förslaget. Utöver dessa 

två verktyg kommer även begreppet etos vara ett användbart verktyg i den textuella dimens-

ionen. Verktyget menar Winther Jørgensen m.fl. (2000, s. 87) ser på hur texten kan producera 

identiteter, vilket är särskilt viktigt i analysen om rasismens potentiella närvaro. Exempelvis 

blir det relevant när uttalanden görs om svenskhet eller kanske om texten är så pass explicit att 

invandrare förekommer som en identitet förknippad med kriminalitet. 

Sammanfattningsvis innehåller den textuella dimensionen i denna uppsats de tre analysverkty-

gen: transivitet, modalitet och etos. Den förstnämnda fokuserar på hur texten exempelvis attri-

buerar ansvar på ett subjekt för ett händelseförlopp. Modalitet handlar om textproducentens 

närvarande och instämmandegrad till påståenden och den sistnämnda handlar om hur eller vilka 

identiteter som konstrueras i de motioner och den debatt som ska studeras. 

 

2.1.2 Den diskursiva praktiken 

Den diskursiva praktiken har i likhet med den textuella dimensionen flera angreppssätt, men 

för denna uppsats relevanta begrepp som i den diskursiva praktiken kommer analyseras är de 

viktigaste interdiskursivitet och intertextualitet. Syftet är att i denna dimension analysera hur 

texter produceras och hur de kan konsumeras (Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 85). Det första 

begreppet, interdiskursivitet, benämner tillståndet när olika diskurser artikuleras inom och mel-

lan olika diskursordningar. När en diskurs artikuleras på ett nytt sätt skiftar gränserna för den 

diskursordningen i vilken den först ingick, men det indikerar också en viss drivkraft till social 

förändring eftersom den diskursiva praktiken förhåller sig dialektiskt till den sociala, som ovan 

förklarat (Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 77). Detta begrepp kommer i denna uppsats vara 

central för att förstå vilka andra diskurser som diskursen kring visitationszoner bygger på och 
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hur den diskursordningen ser ut. Ett uppenbart exempel för kontexten av visitationszoner är hur 

en typ av ’kriminalitetsdiskurs’ kan förväntas vara förekommande i samtal eller förslag vilket 

aktualiserar språkbruk kring gängkriminalitet i kontexten av visitationszoner och bidrar till en 

kreativ artikulering av en ny diskurs. Interdiskursivitet är på så vis en del av intertextualiteten, 

där det senare begreppet syftar till hur kommunikativa händelser - texter - alltid bygger på tidi-

gare händelser eller texter. Genom att tidigare texter alltid kan återfinnas i en kommunikativ 

händelse bidrar därför historian till samtiden och även till den utveckling som texten sedan leder 

till. Winther Jørgensen m.fl. (2000, s. 77) förklarar exempelvis: ”En text kan ses som en del av 

en intertextuell kedja: en serie texttyper som binds samman i en kedja genom att varje text 

införlivar element från en annan text eller andra texter.”. Detta kan betyda att ett visst språk-

bruk som är vanligt i andra diskurser förekommer i diskursen kring visitationszoner men som 

genom sin position i denna nya diskursordning är en del av artikuleringen av en ny diskurs.  

Sammanfattningsvis är syftet med den diskursiva praktiken att synliggöra diskursordningen 

runt visitationszoner. Detta görs genom att tillämpa analysverktygen interdiskursivitet och in-

tertextualitet. Det första innebär hur andra och olika diskurser förhåller sig med varandra och 

hur de skapar en egen diskursordning. Det sistnämnda begreppet innebär hur texter från andra 

exempelvis sociala eller politiska områden används i ett nytt sammanhang, vilket för denna 

uppsats är innebär hur texter från sådana sammanhang visas i en diskursordning kring visitat-

ionszoner.  

 

2.1.3 Den sociala praktiken 

Det är i den sociala praktikens dimension som metoden får sin riktiga kritiska ansats, vilket 

även kommer vara starkt präglad av den teoretiska utgångspunkten som uppsatsen har. När den 

diskursiva praktiken och den diskursordningen i vilken den diskursiva praktiken ingår är klar-

lagd enligt ovannämnd dimension är syftet att utifrån ett givet teoretiskt ramverk analysera hur 

den diskursiva praktiken får konsekvenser i samhället (Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 90). 

Som ovan förklarat har den textuella dimensionen och den diskursiva praktiken en dialektisk 

relation till den sociala, där det förutsätts att sättet på vilket vi talar om något påverkar hur den 

sociala världen konstrueras men också att sättet på vilket vi ser på den sociala världen påverkar 

hur vi talar om det. Ett analysverktyg för att blotta relationer mellan textuella produktioner och 

den sociala världen som Fairclough (2003, s. 47) presenterar kan vi i denna uppsats kalla för 

’frånvarons närvaro’. Begreppet syftar till vad som i den textuella dimensionen kan anses vara 
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signifikant frånvarande i ett påstående, vilket exempelvis kan innebära en konstruktion av en 

diskursiv kamp där påståendet försöker artikulera hegemoni (Fairclough, 2003, s. 47). Ett hy-

potetiskt exempel på hur det skulle kunna se ut är om det i en text förekommer ’problemet med 

gängkriminalitet i utsatta områden grundar sig i en allt för öppen invandringspolitik’. Exemplet 

visar hur talaren eller författaren nämner hur ’invandringspolitiken’ och de som är ansvariga 

för denna politik är orsaken till problemet med gängkriminalitet men attribuerar också ansvar 

på just invandrare utan att just nämna sådana agenter i texten. Detta innebär ett försök till arti-

kuleringen av en gängkriminalitetsdiskurs med en invandringspolitisk diskurs, men också ett 

exempel på hur författaren eller talaren implicerar en artikulering av gängkriminalitetsdiskursen 

med hjälp av invandrare som understödjande diskurs. 

Eftersom det teoretiska ramverket för denna uppsats kommer presentera hur rasism som diskurs 

kan förstås i samtiden och hur dess reproduktionsförhållanden kan se ut är det därför i denna 

dimension som uppsatsen kan ge både teoretiska och empiriska bidrag. Det är här frågor kring 

rasismens reproduktion eller förändring kan analyseras mot bakgrund av den kommunikativa 

händelsens framställning (Winther Jørgensen m.fl., 2000, s. 90). I den sociala praktiken är av-

sikten därför att koppla de sociala relationerna som framkommer i den textuella dimensionen, 

eller exempelvis de diskursordningar som framkommer i den diskursiva praktiken, till teorin 

och kunna härleda slutsatser om dess relationer och implikationer på samhället. Teorin är därför 

själva drivkraften i denna dimension av metoden.  

Sammanfattningsvis är denna dimension inte lika konkret med analysverktyg som de tidigare 

två, även om ’frånvarons närvaro’ kan vara ett hjälpsamt verktyg för att synliggöra implicerade 

budskap i en text. Här är det primärt uppsatsens teori om hur rasism som diskurs kan förstås 

och hur vit rasism reproduceras som kommer kunna tillämpas på analysen av de tidigare två 

dimensionerna. De sociala implikationerna som i denna analys kan synliggöras och diskuteras 

är därför starkt informerade av uppsatsens teori om rasism. 

 

2.2 Material  

För att kunna undersöka hur det talas eller skrivs om visitationszoner och vilka andra diskurser 

som samverkar med förslaget kommer det empiriska materialet i denna uppsats främst utgå från 

motioner som tre högerpartier lagt fram i riksdagen. Som nämndes i inledningen är det endast 

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna som står bakom förslagen till visi-

tationszoner vilket gör att motionerna som finns att hämta endast begränsar sig till just dessa 
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partiers utlåtanden. Motionen som här ska analyseras från Sverigedemokraterna tituleras ”Po-

lisfrågor” (2021/22:2528). Kristdemokraternas motion heter ”Polisen” (2021/22:4190) och 

Moderaternas motion heter ”Så får vi ordning på Sverige - Brottsbekämpning” (2021/22:4031). 

Debatten som kommer analyseras sändes av TV4 (7 februari 2022) och heter ”Partiledardebatt 

7 februari”. Som titeln på debatten kanske avslöjar så inkluderar denna debatt partiledare från 

respektive riksdagsparti. Debatten har inte ett särskilt fokus på frågan om visitationszoner utan 

det ingår i diskussioner kring bekämpning av kriminalitet och diskussionerna kring utsatta om-

råden. Ett av debattens huvudämnen tituleras som ’brott och straff’ och är uppdelat i två sekt-

ioner, där den första handlar om primärt den straffrättsliga politiken och den andra om utsatta 

områden med stark betoning på just visitationszoner. Följaktligen är det endast dessa delar av 

debatterna som kommer analyseras, även om viss kontext som uttrycks i den bredare debatten 

kan vara relevant att inkludera då diskussionen om visitationszoner kan härledas utifrån eller 

kopplas till sådan kontext.  

Det bör här också nämnas något om begreppet validitet och reliabilitet. Jag kommer här följa 

begreppens definition som Göran Bergström och Kristina Boréus (2018, s. 42) förklarar dem 

varav det förstnämnda innebär valet av rätt metod och rätt val av text för att besvara frågeställ-

ningarna. Det sistnämnda innebär enligt Bergström och Boréus (2018, s. 42) korrekthet i de 

steg som tas och att de delar som analyseras har analyserats på ett konsekvent sätt. Vad gäller 

uppsatsens validitet ligger det främsta argumentet för en hög validitet på användandet av både 

partiernas senaste motioner i riksdagen och en partiledardebatt vilket gör att både muntliga och 

formella skriftliga förslag tas i beaktande för att få en så representativ bild av partiernas förslag 

som möjligt. Visserligen är det endast en motion från partierna som presenteras vilket skulle 

kunna sänka graden av representation men samtidigt får det ändå antas att de senaste motion-

erna också borde vara mer utvecklade och i större utsträckning representera partiernas nutida 

hållning för att besvara frågeställningarna. Detta gäller även för partiledardebatten, där den sen-

aste partiledardebatten vid uppsatsens början valdes. Uppsatsens reliabilitet får sin styrka i den 

kritiska diskursanalysens tre dimensioner där varje dimension har tillhörande analysverktyg 

som tillämpas konsekvent. Vidare hjälper teorin till, om än relativt kort med hänsyn till meto-

dens redan färdigutvecklade analysverktyg, vid den tredje dimensionens analys som slutligen 

uppsatsens slutsatser kring rasism kan dras ifrån.   
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3 Teori 

3.1 Rasismens diskursiva förändring 

Institutionell rasism i Sverige är väldigt svårt att bevisa menar Stefan Jonsson (2004, s. 47). 

Anledningen till detta kan inte heller helt fastslås men Jonsson (2004, s. 47) ger en tämligen 

rimlig förklaring när han menar hur frånvaron av en konkret och synlig fientlighet mot ’icke-

vita’ eller hur fall av rasdiskriminering tenderar förklaras som undantagsfall upprätthåller synen 

om Sverige som icke-rasistisk. Detta kan såklart ske eftersom begreppet rasism fördöms av den 

absolut största majoriteten av människor och åtgärder för att bekämpa rasism har vidtagits både 

internationellt i form av mänskliga rättigheter men fördöms också i åtminstone demokratiska 

konstitutioner. Samtidigt som detta visade statistiken enligt Jonsson (2004, s. 48) - åtminstone 

vid tillfället han skrev detta - att invandrare, i synnerhet icke-européer, drabbas oproportioner-

ligt vad gäller lön, misstänksamhet av polis och exempelvis av segregation i bostadsmarknaden. 

Varför förklaras detta inte i termer av rasism? Det är denna fråga som Jonsson fokuserar på i 

sin text och som här ska få utrymme i den teoretiska förklaringen till hur begreppet rasism har 

förändrats över tid.  

Rasism som diskurs har förknippats med den vetenskapliga rasläran som kan återfinnas i histo-

rien i vilken människor ansågs kunna delas in i biologiska raser och sedan rangordnas enligt 

vissa egenskaper (Jonsson, 2004, s. 49). Denna form av rasism är enligt Jonsson nästan helt 

misskrediterad efter andra världskrigets, och har istället ersatts med andra förankringar idag. 

Vad som visar sig tydligt med en sådan syn på rasism är hur begreppet ras har en ambivalent 

definition. Jonssons (2004, s. 50) utgångspunkt är istället att rasismen är ett sätt för moderna 

nationalstater att reglera och utestänga oönskade element i sin befolkning, vilket legitimeras 

utifrån olika doktriner beroende på sin specifika kontext. Rasismens diskurs kan ses som en 

enhet, trots att diskursen kan anta olika definitioner och konsekvenser, eftersom den innehåller 

tre samordnande element, vilka är följande: 

För det första utgörs den rasistiska diskursen av kunskapsdoktriner om rasmässiga, etniska, 

moraliska och andra skillnader mellan olika grupper. För det andra består den av en tro på 

gemensamma kollektiva grunddrag, normalt uttryckta i termer av kulturell tillhörighet som 

fångas väl av Bennedict Andersons uttryck ”föreställd gemenskap”. För det tredje bygger 

rasismens diskurs alltid på formella eller informella metoder för kanalisering och kontroll av 

människoflöden över geografiska, ekonomiska, politiska, kulturella och språkliga gränser 

(Jonsson, 2004, s. 54).  

 



 
 

 22 

På så sätt kan rasismens diskurs variera i olika samhällen där den kan ansluta sig till olika 

doktriner, olika sätt att se sin egen identitet och ha olika verktyg för utestängning.  

I det nutida europeiska samhället är det som Jonsson (2004, s. 57) kallar för kulturalistisk nyras-

ism genomsyrande och kretsar kring artikulationsnoden invandrare. Här är det ’nationen’ eller 

’kulturen’ som ringar in vi från dem och doktrinen grundar sig i kulturskillnader, samtidigt som 

diskrimineringen - eller utestängningen - sker genom exempelvis flyktingpolitik, invandrings-

politik och liknande (Jonsson, 2004, s. 57). Jonsson (2004, s. 60) utvecklade även en hypotes 

om den rasistiska diskursens utveckling från den tid i vilket han skrev, där diskursen höll på att 

formas till en effektivare utestängningsmekanism än tidigare. Artikulationsnoden i denna dis-

kursiva form av rasism är ett begrepp som är, till skillnad från rasismens tidigare artikulations-

noder, mycket mer genomsyrande i andra samhälleliga diskurser vilket gör att det kan hämta 

legitimitet på ett effektivare sätt. Detta begrepp är värde och det innebär att dessa värden går 

att mäta genom olika måttstockar som exempelvis ekonomiska, kulturella och etiska, vilket i 

sin tur leder till att utestängningsmekanismerna formulerade i sådana termer kan återfinnas och 

hitta stöd i en mängd olika praktiker och diskurser som tidigare rasismer inte gett upphov till 

(Jonsson, 2004, s. 61-62). På så sätt fungerar den nya värderasismen att den använder fler och 

olika diskurser för utestängning men rättfärdigas genom värden och förankrar ’vi’ i en univer-

sell etik. Människor från andra samhällen som accepterar dessa värden är således välkomna 

medan de som inte anses acceptera eller följa dessa värden utestängs från samhället (Jonsson, 

2004, s. 70). Denna nya form av rasism benämner Jonsson (2004, s. 71) som ”Universalistisk” 

nyrasism där den föreställda gemenskapen kretsar kring det internationella samfundet, doktri-

nen informeras av exempelvis en form av universalistisk etik och diskrimineringens praktik 

sker genom exempelvis invandringspolitik, antiterroristlagar och flyktingpolitik.  

 

3.2 Den vita rasismens reproduktionsförhållanden 

Katarina Mattsson brottas (2004, s. 113), mycket likt Jonsson, också med problemet kring den 

rasistiska diskursens antingen för snäva eller inkluderande definiering. Till det senare proble-

met avses hur rasismens definition som den blotta åtskillnaden mellan kulturer i en given analys 

är problematisk eftersom vi måste kunna göra kulturanalyser utan att för denna anledning delta 

i eller reproducera en kulturrasistisk diskurs. Därför menar hon att rasismen ska definieras som 

ett samhällsystem där samhället organiseras efter antingen asymmetriska eller hierarkiska 

maktförhållanden mellan ”… tänkta folkgrupper.” (Mattsson, 2004, s. 117). Begreppet tänkta 
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folkgrupper är viktigt i sammanhanget dels eftersom det poängterar en kritisk hållning till vad 

som konstituerar en folkgrupp, nämligen faktumet att det just är föreställt, dels eftersom beto-

ningen ligger på hur inkluderingen eller exkluderingen av människor underbyggs av deras 

’tänkta’ tillhörighet till en folkgrupp. Det som karaktäriserar rasism i ett samhälle är följaktligen 

uppsättningen av samhälleliga system inom vilket ”… avgränsningar, benämningar och be-

skrivningar…” av olika folkgrupper fungerar som indelningsmekanismer (Mattsson, 2004, s. 

118). Vidare innebär sådana indelningar att olika mänskliga egenskaper och utseenden kopplas 

till dessa tänkta folkgrupper som raskategoriseringsmarkörer (Mattsson, 2004, s. 118).  

Det som är pådrivande i att upprätthålla eller reproducera maktförhållandena inom en rasistisk 

diskurs är emellertid rasistiska ideologier. Dessa ideologier utgör själva argumenten på vilket 

den ojämlika maktrelationen byggs, och de gör detta genom att få främst en folkgrupps intres-

sens genomföranden att framstå som mer rättvisa eller exempelvis rationella (Mattsson, 2004, 

s. 118-119). När det kommer till politiska förslag som visitationszoner i Sverige, eller för den 

delen vilka politiska förslag som helst, så framstår det som synnerligen otänkbart att raskatego-

riseringar görs med explicita referenser till tänkta folkgrupper eftersom rasism, som diskutera-

des ovan, fördöms idag både juridiskt och etiskt. Emellertid innebär inte detta att raskategori-

seringar eller rasistiska ideologier är frånvarande i den nutida politiska diskursen. Mattsson 

(2004, s. 120) förklarar hur även om teorier och begrepp explicit sett framstår som neutrala så 

kan de fungera genom att understödja asymmetriska maktrelationer mellan tänkta folkgrupper, 

något hon kallar för rasismunderstödjande diskurser.  

Det största bidraget som Mattsson (2004, s. 121) har i den rasistiska teorin är hennes tillföring 

av just vit rasism, vilket är en viktig aspekt eftersom den har visat sig över tid vara enormt 

genomsyrande världen över och grundar sig i den europeiska historian. I synnerhet är den ide-

ologi som informerar den vita rasismen särskild från andra rasistiska ideologier eftersom den 

vuxit fram genom moderniteten och upplysningen samt legitimerats genom vetenskapen 

(Mattsson, 2004, s. 122). Men distinktionen mellan denna tänkta folkgrupp som vita och andra 

är en distinktion som lever kvar än idag och påverkar de processer genom vilka identitetsskap-

ande sker samt de rumsligheter i vilka identiteterna rör sig, där vithet ses som norm (Mattsson, 

2004, s. 123). Viktigt att poängtera här är hur även vithet är ett begrepp som innefattar viss 

ambivalens där det har sammankopplats med flera andra begrepp som Mattson (2004, s. 123-

124) menar bör vara en del i analysen av vit rasism, vilka är exempelvis ”… Europa, européer, 

västerlänningar, kristna samt nationella identiteter…”. Poängen är att vithet, eller vit rasism, 

innebär att vita kroppar attribueras med positiva egenskaper och att vita ses som en form av 
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övermänniskor medan negativa egenskaper och fenomen istället förläggs på ’andra’ kroppar 

(Mattsson, 2004, s. 126-127).  

Med detta sagt vill jag här understryka hur min utgångspunkt inte är att kartlägga hur vithet 

explicit kan återfinnas i argumentationen kring visitationszoner. Tvärtom är min utgångspunkt 

att sådana argumentationstekniker eller raskategoriseringar på faktiska kroppar är förlegade i 

den politiska debatten och att vi explicit pratar och arbetar för att bekämpa sådana uttryck. 

Emellertid följer jag Mattssons resonemang i att många av de begrepp som används för att 

förklara eller beskriva skillnaderna mellan olika kulturer och tänkta folkgrupper är intimt sam-

manflätade med vitheten som norm att deras artikulering ändå legitimerar den asymmetriska 

maktrelationen som ’vita’ gynnas av. De kan i denna mening ses som en form av, som ovan 

nämnt, rasismunderstödjande diskurser, vilka i sin tur reproducerar vitas privilegier.  
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4 Analys 

4.1 Textuell dimension 

I denna del av analysen kommer texten från både motioner och debatter presenteras. Under 

rubrikerna för de tre partierna som ska studeras följer först texten från dess senaste motion med 

en tillhörande tillämpning av den textuella dimensionens metodologiska analysverktyg transi-

vitet, modalitet och etos. Detta innebär, för att upprepa det som framgick i metoden, att textens 

ansvarsfördelning, talarens eller författarens instämmandegrad och textens identitetskonstrukt-

ioner analyseras. Därefter följer texten från debatten, också med tillhörande tillämpning av ana-

lysverktygen. Samtliga delar av den textuella dimensionen kommer präglas av en del citat, vil-

ket är viktigt för att begrepp eller kontexter som förmedlas ska vara transparent och ha så hög 

grad av representation som möjligt. Vidare kommer partiledare för andra partier än de som ska 

studeras nämnas i texten men detta görs endast för att kontextualisera utsagorna från de partier 

som ska studeras och inte för att andra partiers konstruktion av visitationszoner ska studeras.  

 

4.1.1 Sverigedemokraterna 

I SD:s motion Polisfrågor (2021/22:2528) inkluderas en mängd olika förslag som tillsammans 

har avsikten att förbättra polisens arbete. I den gemensamma motiveringen bakom alla förslag, 

varav visitationszoner är en utav dem, framgår det hur SD ser på polisen, vilka är en …”sam-

hällsbärande yrkesgrupp som upprätthåller lag och ordning och skyddar vanliga medborgare.” 

(Motion 2021/22:2528, s. 4). Polisen menar dem också skyddar befolkningen från otrygghet 

och är för laglydiga medborgare en positiv del av vardagen (Motion 2021/22:2528, s. 4). Vad 

gäller just frågan om visitationszoner hävdar SD i motionen att ett verktyg mot den organiserade 

kriminaliteten - mot bakgrunden av att narkotikaförsäljning, skjutningar och sprängningar ökar 

- är att på ett lättare sätt kunna visitera personer som infinner sig i områden präglade av sådan 

problematik (Motion 2021/22:2528, s. 14). De menar att åklagare, på anmodan av Polismyn-

digheten bör ges möjlighet att besluta om visitationszon i ett område när polisen antingen kan 

registrera eller anta att förhöjd brottslighet kommer föreligga. Vidare uttrycker de ”Möjligheten 

att komma åt vapen, narkotika eller andra illegala ting får anses stå över den smärre olägen-

heten som en kortare visitation av ordningsmakten anses innebära.” (Motion 2021/22:2528, s. 

14). Principen om personlig integritet är i grunden bra menar dem, men att sådana förutsätt-

ningar måste anpassas efter verkligheten (Motion 2021/22:2528, s. 14).  
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Genom påståendet att polisen skyddar ’vanliga medborgare’ görs en tydlig distinktion gentemot 

icke-vanliga medborgare. En liknande distinktion görs i påståendet att polisen är en positiv del 

av vardagen för laglydiga medborgare. Just placeringen av begreppet ’medborgare’ i samman-

hanget torde, givet premissen att språkbruket är avsiktligt, implicera att polisen innebär en lägre 

positiv del i vardagen hos alla de människor i Sverige - eller primärt i utsatta områden - som 

inte är svenska medborgare. Begreppen vanliga medborgare, medborgare och icke-medborgare 

får här olika konnotationer. Analysredskapet etos hjälper oss att förstå hur människors relation 

till svenskhet, genom nämnda begrepp, påverkar i olika utsträckningar polisens positiva del i 

dessa personers vardag enligt SD. Motionen gör skillnad mellan olika identitetskonstruktioner 

och dess relation till polisen. Emellertid är transiviteten i påståendena passiva eftersom texten 

inte påvisar hur dess skillnader görs eller vilka händelser samt processer som lett fram till såd-

ana distinktioner. Ansvaret för relationerna förblir neutrala. Genom att analysera modaliteten i 

texten går det även att se hur partiet förhåller sig till påståendena som objektiva sanningar ge-

nom deras uttryck att polisen ’är’ snarare än att partiet tycker, eller exempelvis menar att polisen 

’bör’ vara. Således går det att konstatera en hög instämmandegrad.  

Motionens etos har här visat hur identiteters relation till svenskhet konstrueras samt dess kopp-

ling till polisen. Transiviteten i motionen är passiv och instämmandegraden till påståenden i 

motionen kan sägas vara högt. Nedan följer en liknande analys på Sverigedemokraternas parti-

ledares utsagor i partiledardebatten. 

I TV4s partiledardebatt handlar en av fyra delar av debatten om hur tryggheten ska öka i utsatta 

områden, varav visitationszoner är ett av huvudförslagen. Jimmie Åkesson, partiledare för SD, 

får första frågan om hur just visitationszoner skulle öka tryggheten i områdena. Åkesson svarar 

på frågan: 

Ja det blir det ju därför att då har polisen befogenhet att ta reda på om någon är kriminell eller 

har en kriminell livsstil på ett annat sätt än vad man har idag och det är klart att det leder 

framåt så att det behöver vi ha. Men jag tror inte att den här debatten eller valkampanjen är 

så betjänt av att vi egentligen diskuterar små enskilda förslag för det handlar om den större 

bilden. Här har vi en regering som har ställt till oerhörda problem genom invandringspolitik, 

kass integrationspolitik och det är det det här handlar om och det är det vi måste få ordning 

på innan vi kan lösa den här situationen (TV4, 7 februari 2022). 
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Lite senare i debatten uttrycker Märta Stenevi – partiledare för miljöpartiet - ett starkt ställ-

ningstagande gentemot förslaget om visitationszoner, där hon menar att det inte är något annat 

än rasistiskt att peka ut alla i ett invandrartätt område som misstänkta. Åkesson svarar: 

 Ja men dom kan ju slippa skjutningar i sitt område, dom kan slippa farliga människor med 

vapen och vad det nu är i sina områden om polisen har befogenhet att kontrollera misstänkta 

personer som bär på vapen och liknande, det är ju det som är själva poängen. (TV4, 7 februari 

2022).  

 

Mot slutet av denna del av debatten diskuteras hur förebyggande insatser i utsatta områden kan 

spela roll och Åkesson uttrycker här vad som är roten till den kriminalitet som visitationszoner 

ämnas stävja:  

Och det vi måste göra nu, förutom att såklart förbättra skola och allt det här, det är ju att 

tvinga människor att anpassa sig. Ställ krav på människor att anpassa sig, ’lär dig svenska 

annars får du inga bidrag’. Det är det enda menar jag som långsiktigt kommer att på något 

sätt kunna vända den här utvecklingen för att vi kan inte ha människor som lever i Sverige, i 

det här utanförskapet, i decennier utan vi måste komma åt det. Det är roten till problemet 

(TV4, 7 februari 2022).  

 

Åkessons användning av ordet ’ju’ i debattens första svar till varför visitationszoner skulle öka 

tryggheten ger antydningar till att visitationszonens betydelse i frågan skulle vara en objektiv 

sanning. Användandet av ’ju’ spelar roll här eftersom det visar hur Åkesson utgår från att mot-

tagaren till påståendet förväntas dela uppfattningen, vilket visar på en hög modalitet. Vad som 

är mer intressant i citatet är hans bild på ”den större bilden” som refererar till hans syn på 

problematikens kärna som visitationszoner skulle vara en del av lösningen till. Här visar tran-

siviteten en tydlig ansvarsfördelning dels till regeringen genom en direkt hänvisning till deras 

ansvar i den politiska rollen, dels rollen som subjekten vilka omfattas av invandringspolitiken 

och integrationspolitiken spelar i kriminaliteten som visitationszoner ska stävja. Enligt Åkesson 

har således, å ena sidan, situationen tillåtits utifrån politikens arena, å den andra har problemet 

skapats av vissa människor berörda av två distinkta politiska områden. Påståendet framförs i 

bestämd form genom att regeringen ’har’ orsakat detta men också genom att uttrycket att det 

’är’ invandringspolitiken och integrationspolitiken som det handlar om, vilket synliggör en hög 

instämmandegrad.  
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Åkessons modalitet i förhållande till visitationszonernas möjlighet att stävja kriminalitet visar 

sig vidare tydlig i svaret han ger till Märta Stenevi, genom att hävda hur själva poängen är att 

polisens befogenhet att kontrollera misstänkta personer skulle göra att alla i ett invandrartätt 

område skulle slippa exempelvis skjutningar. Både transivitet och etos görs också synlig i Åkes-

sons avslutande citat. Människor, menar Åkesson, ska tvingas att anpassa sig genom exempel-

vis att lära sig svenska mot hotet att utebli bidrag vilket anses vara roten till problemet i dessa 

områden. Problematiken, som i denna kontext är en grov form av kriminalitet, förbinds till 

bidragstagande människor som inte kan svenska på Åkessons villkor, vilket både gör en aktiv 

ansvarstilldelning på dessa människor och konstruerar identiteter där attribut såsom kriminalitet 

förbind med vissa karaktärsdrag.  

SD:s modalitet kan i debatten sägas vara hög. Transiviteten lägger ansvar för ökad gängkrimi-

nalitet både på regeringen och människor som omfattas av invandrings- och integrationspoliti-

ken. Vidare visar transiviteten att visst ansvar läggs på de människor som inte har höga svenska 

språkkunskaper och är bidragsberoende. Etos visar även hur sådan ansvarsfördelning konstru-

erar identiteter där dess bristande koppling till svenskhet är ett tecken på problematiken med 

gängkriminalitet.  

 

4.1.2 Kristdemokraterna 

KD:s senaste förslag om visitationszoner i riksdagen presenteras under motionen Polisen 

(2021/22:4190) och är, precis som för Sverigedemokraterna, en motion som inkluderar flertalet 

förslag inom polisens arbetsvillkor eller befogenheter. I förslagens gemensamma motivering 

menar KD att ”… mängdbrottslighet, bostadsinbrott, grov organiserad brottslighet och gäng-

kriminalitet…” (2021/22:4190, s 5) är utmaningar som kvarstår att lösas. De menar även att 

målet med att det i utsatta områden ska finnas en polis per 5000 invånare inte kan sägas vara 

uppnått. De menar att ”Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för 

ett gott samhälle som håller samman.” (2021/22:4190, s. 5). Vidare hävdar de att fler poliser i 

utsatta områden fungerar brottsförebyggande enligt internationell forskning och att det är vik-

tigt för att kriminella inte ska känna sig ha kontroll över vissa områden, men också att vikten 

som polisens roll spelar är central för att ”… värna medborgarnas tillit till centrala samhälls-

funktioner.” (2021/22:4190, s. 5). Gällande just visitationszoner menar KD att polisen kan be-

höva se ökade befogenheter och att personkontroller ”… kan bli viktigare i så kallade visitat-

ionszoner.” (2021/22:4190, s. 18). KD beskriver personkontrollerna som att de är ett ingrepp i 
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den enskildes integritet och att det kan upplevas som stort, men personkontrollerna kan ibland 

”… ha en direkt verkan i brottsligheten i området.” (2021/22:4190, s. 18). Användandet av 

sådana visitationszoner har visat sig ha en signifikant effekt på vissa brott i området enligt KD 

och det är viktigt att införa ”… med tanke på den ökande kriminaliteten och dess mycket våld-

samma inslag…” (2021/22:4190, s. 18).  

Kristdemokraterna har i sin motion som inkluderar förslag om visitationszoner en generellt sett 

låg modalitet till just det nämnda förslaget. Påståendet om utmaningarna som finns i utsatta 

områden uttrycks i termer som att de ’är’, vilket visar en hög instämmandegrad till just proble-

men som finns. I den gemensamma motiveringen framgår även att förslagen som återfinns i 

motionen syftar till att hålla samman samhället genom att stå upp för de mest utsatta, vilket 

också visar på en hög instämmandegrad. Emellertid uttrycks förslaget om visitationszoner som 

att det är en befogenhet som polisen ’kan’ behöva. Åtgärden beskrivs också som något vilket 

’kan’ ha en påverkan mot kriminaliteten, vilket sammantaget visar på en låg instämmandegrad 

till både huruvida visitationszoner bör implementeras och dess potentiella effekter. Blandade 

budskap gällande instämmandegraden uttrycks emellertid när hänvisning görs till internationell 

forskning kring visitationszoners positiva effekter och att det därför ’är’ viktigt att införa, något 

som i kontrast till ovannämnt visar på en hög instämmandegrad. KD förhåller sig även passiva 

i textens transivitet eftersom händelseförloppet beskrivs med ’ökande kriminalitet’ eller ’våld-

samma inslag’ snarare än aktiva agenter. Däremot skapas en viss identitetskonstruktion hos 

människor i utsatta områden som inte är svenska medborgare eftersom det just är medborgares 

tillit till centrala samhällsfunktioner som ska värnas, snarare än exempelvis ’invånares’ eller 

’människors’ tillit.  

Modaliteten i KD:s motion visade sig vara lite ambivalent, med både hög och låg instämman-

degrad till huruvida visitationszoner borde genomföras, men även dess effekter. Transiviteten 

visade sig vara passiv och motionens etos kan sägas konstruera identiteter där det svenska med-

borgarskapet spelar roll för vilka personer som KD vill värna tilliten hos för centrala samhälls-

funktioner. KD visade i debatten, som analyseras nedan, en delvis starkare inställning till för-

slaget. 

I TV4s partiledardebatt handlar den ena delen av debatten om gängkriminaliteten och politiken 

kring de högre straffen mot detta. Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, 

svarar på en fråga gällande straffen och menar att det är många grovt kriminella som nu sitter i 
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fängelse och med högre straff än tidigare. Andersson fortsätter med att försöka rama in proble-

met kring hur nya generationer rekryteras in i gängkriminaliteten parallellt med de hårdare 

straffen som implementeras samt att förebyggande arbete såsom fokus på skola, socialtjänst 

och föräldrar i arbete måste prioriteras. Ebba Busch, KD:s partiledare svarar snabbt och med 

hög röst: 

Men varför säger ni nej till visitationszoner, varför säger ni nej till utökad häktningsrätt för 

gängkriminella, varför säger ni nej till utökad kameraövervakning, varför säger ni nej till 

anonyma vittnen, varför säger ni nej till alla dessa åtgärder som vi vet att polisen skulle ha 

nytta utav här och nu? Jag pratar gärna om det förebyggande arbetet, pratar gärna om 

föräldraansvaret, pratar gärna om hur vi bryter segregationen men vad gör ni för att stå upp 

för brottsoffret nu för att ställa er bakom dom poliser som står i frontlinjen? Ni säger nej, ni 

säger nej efter 8 år (TV4, 7 februari 2022).  

Andersson svarar och förklarar hur regeringen har skärpt, och kommer vidare skärpa, straffen 

på en rad olika brott vilket har resulterat i fler inlåsta brottslingar. Busch höjer sin röst parallellt 

med Anderssons svar och uttrycker: ”Men man säger nej, det är inte svar på frågan. Jag hoppas 

att svenska oroliga föräldrar lyssnar när Sveriges statsminister duckar frågan, att alla dom 

som oroar sig för det här hör att man duckar frågan.” (TV4, 7 februari 2022).  

I en senare del av debatten som handlar om utsatta områden samt insatser och förebyggande 

arbete argumenterar Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, att insatser måste riktas 

mot gängens ekonomiska aspekter såsom narkotika som utbrett säljs i städerna snarare än för-

slag som visitationszoner. Busch ger replik med utgångspunkten att det inte står mellan att välja 

den ena riktningen framför den andra, men tydliggör också i sitt uttalande vilka det är som 

åsyftas med förslaget om visitationszoner: ”Men vi har personer i Sverige som inte vill bli en 

del utav det svenska samhället, dom måste störas ut. Där är visitationszoner en avgörande 

del…” (TV4, 7 februari 2022).  

Busch tydliggör även lite senare vad hon menar att kärnan kring politiken i utsatta områden 

handlar om, vilket är just värderingar. Hon introducerar värderingsbegreppet i sammanhanget 

av att Andersson hävdar hur nyrekrytering måste brytas genom skolpolitik och andra långsiktigt 

förebyggande arbeten snarare än nutida polisiära insatser och verktyg: ”… kärnan i det vi dis-

kuterar här, det är etik, det är vilka värderingar som ska gälla i vartenda bostadsområde i 

Sverige och den här regeringen har tappat kontrollen …. Ska man återta kontrollen och se till 

att vissa värderingar gäller alla, då behövs kraftfullare åtgärder.” (TV4, 7 februari 2022). 

Busch fortsätter med att hävda hur regeringen tillåter felaktiga värderingar genom att inte anta 
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alla de polisiära verktyg - varav visitationszoner är ett - vilka inkluderades i ett upprorsdoku-

ment signerat av ca 3000 poliser efter att en av deras kollegor blivit ihjälskjuten. Hon säger: 

”Så vägrar ni lyssna på de ytterligare åtgärderna som poliser mycket konkret punktar upp. Och 

då signalerar ni till de kriminella att ’det är era värderingar som kommer gälla’ istället för de 

rättrådiga.” (TV4, 7 februari 2022).  

KD:s instämmandegrad till huruvida visitationszoner bör införas och dess potentiella effekter 

är i partiledardebatten tydlig. Busch, både i sin ton och i sitt svar till Andersson, visar på en hög 

instämmandegrad till visitationszoners nödvändighet för att stå upp för brottsoffer samt för po-

liser som står på frontlinjen. Exempelvis menar hon att vi ’vet’ att polisen skulle ha nytta av ett 

sådant förslag. Hon är även tydlig i sin replik till Dadgostar där hon hävdar att visitationszoner 

är en ’avgörande del’. Vidare har hon en hög instämmandegrad till att en del av lösningen beror 

på att det finns vissa personer som inte vill bli en del av det svenska samhället och att de måste 

’störas’ ut. Genom att se på transiviteten i hennes uttalande går det också att se hur ansvaret för 

en del av problematiken placeras just på sådana människor som inte integreras. Etos lär oss att 

det även konstrueras en identitetsbild av ’det svenska samhället’ i vilket åtminstone kriminali-

teten som visitationszoner ämnas stävja inte ingår. De som inte ingår i det svenska samhället 

enligt hennes definition torde, implicit, placeras på en högre grad av misstänksamhet vad gäller 

polisens befogenheter under förslaget.  

Genom att ställa ’kraftfullare åtgärder’ mot den kontext som Andersson föreslår, där exempel-

vis skolpolitik inkluderas, visar Busch en hög instämmandegrad till hur kärnproblemet i utsatta 

områden handlar om värderingar. Instämmandegraden bekräftas även genom att hon just säger 

att kärnproblemet ’är’ etik och vilka värderingar som ska gälla i dessa områden. Transiviteten 

i denna text implicerar också ett visst ansvar både hos regeringen och hos personer eller områ-

den som inte följer de värderingar som Busch nämner. Det finns emellertid ingen tydlig agent 

som inte följer dessa värderingar, utan påståendet är passivt i den utsträckningen. Däremot är 

värderingarna något som ska ’kontrolleras’ med kraftfulla åtgärder, ett påstående hon gör sig 

själv aktiv i genom ’ska man återta kontrollen’ och genom att de kraftfullare åtgärderna därför 

’behövs’. Visitationszoner, bland flera andra förslag, skulle enligt Busch vara ett verktyg för att 

kontrollera dessa värderingar. Hennes instämmandegrad till detta påstående är högt genom på-

ståendet att regeringen ’tillåter’ felaktiga värderingar och att regeringen genom vägran att 

lyssna på åtgärder föreslagna av vissa polisen ’signalerar’ till de kriminella hur deras värde-

ringar kommer gälla. Transiviteten i denna text visar hur regeringen är den tydliga agenten som 

attribueras ansvar, men något mer kan även sägas om Buschs uttalande gällande polisernas 
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förslag. Genom att inte anta förslagen som ca 3000 poliser har punktat menar Busch att andra 

värderingar än de rättrådiga kommer gälla. Genom att analysera detta utifrån etos måste poliser 

i detta sammanhang representera rättrådiga värderingar, helt oavsett om hela myndigheten som 

sådan står bakom förslagen. Här knyts identiteten som polis tydligt samman med värderingar 

som är eftersträvansvärda, i kontrast till de som kan ’misstänkas’ vara kriminella i utsatta om-

råden när det kommer till befogenheterna som omfattas av visitationszoner.  

Modaliteten i debatten kan sägas vara hög både vad gäller visitationszonernas nödvändighet 

och effekter. Vidare visar sig modaliteten vara hög för att värderingarna i utsatta områden skulle 

vara ett grundproblem. Transiviteten i debatten lägger ansvar för problematik i utsatta områden 

på människor som inte vill bli en del av det svenska samhället och även exempelvis de som inte 

följer de värderingar i det svenska samhället, trots att just vilka dessa människor är förblir pas-

sivt i texten. Textens etos konstruerar en svensk identitet inom vilket gängkriminalitet inte in-

går, där integration och vissa värderingar verkar vara centrala, samt att visitationszoner är ett 

verktyg för att ’störa ut’ andra identiteter. Vidare konstrueras en identitet där poliser represen-

terar rättrådiga värderingar.  

 

4.1.3 Moderaterna 

Precis som för KD och SD inkluderas M:s förslag om visitationszoner i deras motion Så får vi 

ordning på Sverige - Brottsbekämpning (2021/22:4031) som föreslår flertalet politiska åtgärder 

riktade mot polisen. Den centrala bakgrunden mot vilken M presenterar sina förslag utkristalli-

seras i den gemensamma motiveringens första mening: ”Brottslighetsutvecklingen i Sverige 

kan bara beskrivas som extrem.” (2021/22:4031, s. 5). Ett av de viktigaste problemen är, enligt 

deras analys, hur den grova organiserade brottsligheten fått ett starkare grepp om samhället och 

dess koppling till det som M beskriver som en epidemi av skjutningar och sprängningar 

(2021/22:4031, s. 6). Denna brottslighet och dess tillhörande tystnadskultur där människor inte 

vågar vittna och tjänstemän som inte vågar göra sina jobb menar M är ett hot mot rättsstaten 

och demokratin. M menar här att deras förslagspaket med tio reformer, vilka de beskriver som 

mönsterbrytande och vari visitationszoner ingår, är ett sätt att ta tag i problemet. Jämförelser 

med Danmark görs: 
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Flera av dessa förslag har redan tillämpats i Danmark och vi är övertygade om att Sverige 

har mycket att vinna på att ta efter den danska modellen. Vårt grannland Danmark har visat 

att det är fullt möjligt att sätta hårt mot hårt mot de kriminella och göra samhället tryggare. 

Genom kombinationen av bättre polisiära verktyg och skärpta straff, har Danmark lyckats 

minska antalet personer i de gängkriminella miljöerna (2021/22:4031, s. 6). 

 

Vidare likställer M de gängkriminella med att de är inhemska terrorister och att de därför måste 

”… mötas med den fulla kraften i vår demokrati.” (2021/22:4031, s. 7). Tydligt blir det att 

dessa mönsterbrytande reformer är riktade mot gängkriminaliteten men sättet på vilket gäng-

kriminaliteten problematiseras hos M visar sig vara annorlunda gentemot andra former av kri-

minalitet. De beskriver gängkriminaliteten:  

Men gängkriminaliteten hotar inte enbart enskilda människors liv, utan hela det svenska 

samhällskontraktet. Genom sin närvaro och sitt hänsynslösa våld, inte minst i utsatta 

områden, bygger de parallella samhällsstrukturer. Det skadar det förtroende och den tillit som 

vårt samhällsbygge vilar på. Det utmanar rättsstaten och ytterst vår demokrati (2021/22:4031, 

s. 8). 

 

M menar i samma motion att polisen idag har en möjlighet att visitera personer för att söka efter 

vapen eller andra farliga föremål men att det krävs en brottsmisstanke. När det finns en beak-

tansvärd risk för att sådana föremål finns i eller kommer att passera igenom ett visst område 

vill M ge polisen möjligheten att genom åklagare upprätta visitationszoner för att just söka efter 

dessa föremål. Kontrollen kräver ingen misstanke och liknas av M därför med en trafikkontroll. 

Syftet med förslaget beskrivs som att ”… skapa ytterligare möjligheter till att effektivisera in-

satser för att förebygga olaga vapeninnehåll.” (2021/22:4031, s. 10). 

M:s beskrivning av problemen som måste lösas med exempelvis visitationszoner görs med en 

hög instämmandegrad. Den höga modaliteten visar sig genom att brottsutvecklingen ’bara’ kan 

beskrivas som extrem, hur den organiserade brottsligheten ’har’ fått ett starkt grepp om sam-

hället samt vikten som skjutningar attribueras genom användandet av liknelsen till en ’epidemi’. 

Vidare kan de anses vara säkra på ståndpunkten att detta utgör ett hot mot rättsstaten och de-

mokratin genom dess beskrivning som att det ’är’ i sammanhanget. Visitationszonernas effekter 

mot sådan problematik beskrivs också med en hög instämmandegrad genom hänvisningen till 

att Danmark ’har bevisat’ dess effekter men också genom beskrivningen att de är ’övertygade’. 

Hotet mot demokratin och det svenska samhällskontraktet betonas vidare genom liknelsen att 
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gängkriminella ’är’ som inhemska terrorister, en liknelse som också beskrivs med hög instäm-

mandegrad. Transiviteten i denna text skiljer på agenten som gängkriminella och objekten 

svenskt samhällskontrakt samt demokrati. Händelseförloppet där gängkriminaliteten beskrivs 

som ett hot mot detta är tydlig, med ett ansvar som också placeras tydligt på gängkriminella. 

Emellertid gör textens etos att det går att se hur en normativ identitet konstrueras till det svenska 

samhället som inte bör inkludera eller acceptera sådana hotfulla samhällsstrukturer. Den nor-

mativa identiteten till det svenska samhället beskrivs som det aktivt bör skilja sig från gängkri-

minella karaktärsdrag. 

Modaliteten i M:s motion kan sägas vara hög i frågan om huruvida visitationszoner bör använ-

das, men även vad gäller hur allvarlig problematiken med gängkriminalitet är. Transiviteten 

attribuerar ansvar för problematiken på gängkriminella men utan någon konkret beskrivning 

om vilka de är. Däremot visade motionens etos hur identiteten runt det svenska samhället är en 

sådan som inte inkluderar gängkriminalitet, det är något som inte är svenskt, trots den faktiska 

beskrivningen av gängkriminalitetens problematik inom Sveriges gränser. Nedan följer nu en 

analys på M:s partiledares utsagor i partiledardebatten. 

I TV4s debatt under ämnet kring utsatta områden och visitationszoner tar Ulf Kristersson ordet 

ganska snabbt för att ta ställning till just visitationszoner. Han menar att visitationszoner är ett 

av tre förslag som är viktiga för att bemöta problematiken som diskuteras:  

Ja visitationszoner är ett sätt för polisen att ta tillbaka kontrollen från dem som nu har tagit 

över områden, tillsammans med tre andra konkreta saker. Det första är dubbla straff för 

gängkriminella … Det andra är anonyma vittnen så folk vågar vittna utan att hotas till livet 

efteråt. Och det tredje är att utvisa de utländska medborgare som begår brott i Sverige, det 

gör vi knappt alls idag (TV4, 7 februari 2022).  

Vidare i diskussionen om visitationszoner menar Kristersson att de personer han talat med från 

utsatta områden har uttryckt att den viktigaste aspekten att återställa är just trygghet. Kristersson 

hävdar sedan att trygghet avser att polisen har kontroll, vilket i ljuset av uppsatsens problema-

tiserade förslag, kan förstås som att visitationszoner torde innebära kontroll enligt M (TV4, 7 

februari 2022). Kristersson implicerar också att visitationszoner är något som upprätthåller ord-

ning. I kontexten av att andra partier föreslår förebyggande insatser genom socialtjänst och 

skola för att lösa kriminaliteten i utsatta områden menar Kristersson att det nu inte räcker med 

allmänt förebyggande insatser, han menar att det krävs ordning och reda först (TV4, 7 februari 

2022). Denna kritik från M, mot riktlinjen i vilken andra partier vill att det sociala arbetet tar, 

är något som förekommer mer än en gång i debatten kring utsatta områden och förslag som 
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visitationszoner som lösningsåtgärd. Kristersson menar att upprättning av exempelvis goda fri-

tidssysselsättningar för ungdomar, såsom fritidsgårdar, inte funkar eftersom ”Det här är ju 

människor som år efter år har tolererats, där föräldrar inte tar ansvar, där skolan inte håller 

ordning på dem.” (TV4, 7 februari 2022). Vidare tydliggör Kristersson hur M ser på socialt 

arbete: 

Riktigt socialt arbete, det är att föräldrar går till jobbet, kommer hem med en inkomst, håller 

sig nyktra, sköter sig. Riktigt socialt arbete det är att barnen lär sig någonting i skolan, att 

dem talar svenska, att dem får ett jobb. Riktigt socialt arbete, det är svåra saker med allt det 

här som ni brukar vara emot: ställa krav på människor, komma ur bidragsberoende, hårdare 

krav för att lära sig svenska språket. Det är det som krävs (TV4, 7 februari 2022).  

 

Ulf Kristersson har en hög instämmandegrad till hur viktigt, bland andra förslag, visitationszo-

ner är för att ta tillbaka kontrollen i utsatta områden eftersom han förklarar det i termer om ’är’. 

Transiviteten i just detta uttalande lägger ett tydligt ansvar på dels gängkriminella eftersom 

ståndpunkten är att dessa ska få dubbla straff, dels utländska medborgare som begår brott ef-

tersom de introduceras i diskussionen om gängkriminaliteten som visitationszoner ska stävja. 

Här problematiseras utländska medborgares närvaro i den gängkriminella miljön så pass 

mycket att han anser det vara en av tre konkreta saker som krävs för att ta tillbaka kontrollen i 

utsatta områden, snarare än att problematisera händelseförlopp som kan leda fram till gängkri-

minell verksamhet utan koppling till medborgarskap. På så sätt kan textens etos sägas konstru-

era en identitet hos utländska medborgare som i viss utsträckning förknippas med gängkrimi-

nalitetens problematik. 

Kristersson har även en hög instämmandegrad till att det som måste åstadkommas i utsatta om-

råden är trygghet, vilket han själv definierar som polisens kontroll i områden och att visitat-

ionszoner är ett verktyg för att uppnå detta. Att mer socialt förebyggande insatser inte fungerar 

har han en hög instämmandegrad till. Utan att specificera vad det är med ungdomar som länge 

har tolererats lägger han likväl ansvar på ungdomar, föräldrar och skolor i utsatta områden. I 

Kristerssons sista citat framgår emellertid subjekten som han attribuerar ansvar för problemati-

ken, vilka är människor som inte kommer ur bidragsberoende och människor som inte har lärt 

sig det svenska språket. Detta uttalande kopplar hela kategorier av människor som lever i bi-

dragsberoende och människor som inte har lärt sig det svenska språket till den kärnproblematik 

- gängkriminaliteten - som visitationszoner istället ska vara en del av att lösa. Textens etos 
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konstruerar därför en viss identitet vilket kan sägas förankra svenska språkkunskaper i dess 

misstänksamhet för gängkriminalitet.  

M:s utsagor om visitationszoners nödvändighet för trygghet och allvaret med gängkriminalitet 

i utsatta områden kan sägas ha en hög modalitet. Transiviteten lägger i debatten ansvar på gäng-

kriminella, utländska medborgare, bidragsberoende människor och människor som inte anses 

ha höga språkkunskaper i svenska. Etos visar i debatten på en konstruktion av en identitet som 

präglas av medborgarskap, att inte vara bidragsberoende och svenska språkkunskaper – en iden-

titet som inte förknippas med eller som i mindre utsträckning är kopplad till gängkriminella 

tendenser. Denna identitet kan sägas vara en svensk identitet, dels eftersom det svenska med-

borgarskapet och svenska språkkunskaper är centrala, dels eftersom gängkriminalitet inte an-

sågs tillhöra svenskhet i motionen – om motionens beskrivning får utrymme här i analysen av 

debatten.  

 

4.2 Diskursiv praktik 
För att upprepa den diskursiva praktikens syfte ska det här, som framgick under metodavsnittet, 

analyseras hur texten som presenterades ovan kan produceras och konsumeras. Detta görs ge-

nom tillämpningen av analysverktygen interdiskursivitet och intertextualitet och den diskursiva 

praktiken kommer även avslutas med en kartläggning av den diskursordning som framkommit. 

Vid en analys av partiernas motioner och muntliga framföranden går det att urskilja en mängd 

olika diskurser som kretsar kring diskussionen om visitationszoner. Nedan kommer det nu visas 

vilka diskurser som överlappas mellan partierna, vilka som är partispecifika och diskuteras kort 

vilken diskrepans som återfanns mellan genrerna.  

 

4.2.1 Sverigedemokraterna 

I SD:s motion placeras kontexten av visitationszoner inom å ena sidan en medborgarskapsdis-

kurs, å den andra en gängkriminalitetsdiskurs. Medborgarskapsdiskursen orienterar sig kring 

polisens positiva påverkan hos människor där polisen enligt SD förväntas vara en positiv del 

av medborgares vardag men som i sammanhanget av visitationszoner implicerar en viss mål-

grupp för polisen att i större utsträckning visitera. Detta uttryckts exempelvis med hög instäm-

mandegrad i citatet att polisen ”… skyddar vanliga medborgare…” (Motion 2021/22:2528, s. 
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4) och särskiljer således polisens roll hos medborgare kontra icke-medborgare. Gängkriminali-

tetsdiskursen härleds ur själva problemställningen som konstrueras genom exempelvis visitat-

ionszonernas funktion som ett verktyg mot ”… den organiserade brottsligheten…” (Motion 

2021/22:2528, s. 14).  

Interdiskursiviteten visar sig därför här med både en medborgarskapsdiskurs och en gängkri-

minalitetsdiskurs. Men diskursordningen som visar sig är snarare att visitationszoner riktar sig 

mot en gängkriminalitetsdiskurs, där medborgarskapsdiskursen istället är underordnad denna. 

Detta eftersom den inte är direkt kopplad till visitationszonernas syfte i texten. Nedan kommer 

analysen av debatten SD representerades i.  

Interdiskursiviteten i Åkessons uttalande låter diskursen kring visitationszoner i partiledarde-

batten orienteras mellan en invandringspolitisk diskurs, en integrationspolitisk diskurs, en dis-

kurs kring bidragsberoende och en diskurs kring svenska språkkunskaper. Eftersom det större 

problemet inom vilket lösningsåtgärden visitationszoner ingår handlar om just invandringspo-

litik och integrationspolitik, enligt SD, tydliggörs deras bild av en kausal relation mellan dessa 

diskurser. Denna diskursiva praktik kopplar samman de identitetskonstruktioner som artikule-

ras genom en invandringsdiskurs och integrationsdiskurs med ett föreställt problem - gängkri-

minalitet - som måste lösas genom exempelvis visitationszoner. Precis samma relation artiku-

leras av Åkesson när han introducerar diskurser kring svenska språkkunskaper och bidragsbe-

roende i sin beskrivning av roten till problemet, även detta något han uttryckte med hög instäm-

mandegrad med budskapet ”Ställ krav på människor att anpassa sig, ’lär dig svenska annars 

får du inga bidrag’.” (TV4, 7 februari 2022). På så vis syns en diskursordning i Åkessons 

uttalande i debatten där diskursen kring visitationszoner riktar sig mot en gängkriminalitetsdis-

kurs, men där gängkriminalitetsdiskursen kretsar kring de andra nämnda diskurserna. Där SD:s 

motion hade en medborgarskapsdiskurs som var underordnad gängkriminalitetsdiskursen fylls 

denna underordnade del av gängkriminalitetsdiskursen ut i debatten med en invandringspolitisk 

diskurs, en integrationspolitisk diskurs, en diskurs kring bidragsberoende och en diskurs kring 

svenska språkkunskaper. Detta illustreras i Figur 1.  

 

4.2.2 Kristdemokraterna 

I Kristdemokraternas motion förekommer en samhällssammanhållningsdiskurs som en del av 

den gemensamma motiveringen för visitationszoner, men också på ett sätt genom att tillit hos 

medborgare eftersträvas, vilket i sig också artikulerar en medborgarskapsdiskurs. Citatet att 
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polisens roll är att ”… värna medborgarnas tillit till centrala samhällsfunktioner…” tillsam-

mans med att ”Ett rättsväsende som står upp för de mest utsatta är en förutsättning för ett gott 

samhälle som håller samman.” (2021/22:4190, s. 5) skapar här en diskursiv praktik kring med-

borgarskap och samhällssammanhållning. Dels riktar KD:s syn på polisen in sig till just med-

borgare och inte icke-medborgare, dels implicerar en samhällssammanhållning i kontexten av 

det svenska medborgarskapet också en svensk nationell samhällssammanhållning som inte nöd-

vändigtvis inkluderar icke-medborgare. Även om blandade budskap kring instämmandegraden 

till visitationszonernas effekter och potentiella införande visades så är det ändå dessa diskurser 

som i motionen orienterar sig till förslaget som KD faktiskt står bakom. En annan tydlig diskurs 

som aktualiseras är gängkriminalitet vilket gjordes tydligt i deras beskrivning om hur ”… 

mängdbrottslighet, bostadsinbrott, grov organiserad brottslighet och gängkriminalitet…” 

(2021/22:4190, s. 5) är problem som kvarstår att lösas. Motiveringen vilar alltså på grov orga-

niserad brottslighet – vilket i sig kan vara en form av gängkriminalitet – och en explicit referens 

till just gängkriminalitet. 

Interdiskursiviteten i KD:s motion inkluderade flertalet, enligt ovan, olika diskurser. Däremot 

kan diskursordningen beskrivas som att visitationszoner riktar sig primärt mot gängkriminalitet, 

där de andra diskurserna är underordnade detta eftersom de beskrivs som saker separerat från 

gängkriminalitet och även som något vilket kan bli bättre genom att tillämpa visitationszoner 

för gängkriminalitetens ändamål. Nedan följer den diskursiva praktiken i debatten som KD re-

presenterades i.  

I partiledardebatten uttrycks visitationszoner även i kontexten av en brottsofferdiskurs genom 

att Busch ifrågasätter regeringen om varför de säger nej till förslag som står upp för brottsoffren, 

varav visitationszoner tydligt anses vara ett av förslagen (TV4, 7 februari 2022). Detta visar på 

att visitationszoner anses vara ett verktyg för att stå upp för brottsoffer. En svenskhetsdiskurs 

är också genomsyrande i debatten, vilket artikuleras genom Buschs citat i den textuella dimens-

ionen att vissa personer inte vill bli en del av just det svenska samhället och att dem måste störas 

ut. Svenskhet artikuleras här som ett samhälle vilket visitationszoner har i uppgift att främja. 

Vidare förekommer en stark värderingsdiskurs i kontexten av visitationszoner eftersom Busch 

beskriver problemets kärna med ”… det är vilka värderingar som ska gälla i vartenda bostads-

område…” (TV4, 7 februari 2022). Värderingsdiskursen upprätthålls också av en kontrolle-

rande diskurs genom att kraftfullare åtgärder behövs om man ska ”… återta kontrollen…” 

(TV4, 7 februari 2022). Värderingsdiskursen artikuleras som något vilket ska gälla nationellt i 

det svenska samhället, vilket gör att värderingsdiskursen kan ses som en understödjande diskurs 
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till svenskhet. Men dessa värderingar som underbygger svenskhet ska kontrolleras med poli-

siära resurser.  

Interdiskursiviteten i debatten här visar på ett flertal olika diskurser, där vissa diskurser är nya 

från motionen. Exempelvis förekommer en brottsofferdiskurs och en kontrollerande diskurs. 

Vid en kartläggning av diskursordningen kan dessa diskurser sägas vara direkt kopplade till 

diskursen kring visitationszoner, men ändå separata från gängkriminalitetsdiskursen som verkar 

vara det primära syftet med visitationszoner. När det istället talas om problemet som visitat-

ionszoner ska lösa – gängkriminalitetsdiskursen – förekommer en svenskhetsdiskurs och en 

värderingsdiskurs som underordnad diskursen kring gängkriminalitet. Detta illustreras i Figur 

1. 

 

4.2.3 Moderaterna 

Även i M:s motion orienterar sig diskursen kring visitationszoner med en gängkriminalitetsdis-

kurs, där denna form av kriminalitet utgör grundproblemet. Gängkriminaliteten beskrivs som 

en form av terrorism men de understryker också hotet som gängkriminaliteten utgör när de i 

motionen skriver ”Genom sin närvaro och sitt hänsynslösa våld, inte minst i utsatta områden, 

bygger de parallella samhällsstrukturer.” (2021/22:4031, s. 8). Gängkriminalitetsdiskursen en-

ligt sådan definition får också i textens diskursiva praktik en tydlig separering från något som 

kretsar kring svenskhet. Diskurserna som kretsar kring svenskhet görs tydligt vid beskrivningen 

av gängkriminalitetens hot mot både rättsstaten och demokratin, där gängkriminaliteten ska 

”…mötas med den fulla kraften i vår demokrati…” (2021/22:4031, s. 7) men också eftersom 

gängkriminaliteten genom exempelvis parallella samhällsstrukturer hotar ”… hela det svenska 

samhällskontraktet…” (2021/22:4031, s. 8). Texten gör således både anspråk på gängkrimina-

litetens hotfulla natur, och i viss utsträckning definitionen av svenskheten som den påstås hota 

- vilket verkar kretsa kring just samhällskontrakt, demokrati och rättsstat. Även om just begrep-

pet samhällssammanhållning i denna kontext inte förekommer kan just samhällskontraktet ses 

som en form av samhällssammanhållning på ett liknande sätt som KD menade, i synnerhet 

eftersom hotet mot samhällskontraktet också beskrivs i motionen som att ”Det skadar den tillit 

som vårt samhällsbygge vilar på.” (2021/22:4031, s. 8).  

Interdiskursiviteten i M:s motion aktualiserar enligt ovan flertalet diskurser, men där gängkri-

minalitetsdiskursen verkar vara överordnad de resterande. Diskursordningen kan därför beskri-

vas som att diskursen kring visitationszoner riktar sig mot gängkriminalitetsdiskursen, där det 
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som gängkriminalitetsdiskursens hotar och separeras från artikuleras med en rättsstatsdiskurs, 

demokratidiskurs, samhällssammanhållningsdiskurs. Detta illustreras nedan i Figur 1. Nedan 

följer nu en analys av debatten i vilket M representerades.   

I Kristerssons uttalanden i partiledardebatten går det att se hur diskursen kring visitationszoner, 

men i synnerhet gängkriminalitetsdiskursen, orienteras mellan en medborgarskapsdiskurs, en 

kontrollerande diskurs, en toleransdiskurs, en diskurs kring svenska språkkunskaper och en dis-

kurs kring bidragsberoende. Att utländska medborgare som begår brott ska utvisas ansågs enligt 

M vara, tillsammans med visitationszoner och två andra saker, centrala för att ta tillbaka kon-

trollen från gängkriminella i utsatta områden. På så vis samverkar gängkriminalitetsdiskursen 

med medborgarskapsdiskursen där den senare orienterar sig inom den förstnämnda. Diskursen 

kring svenska språkkunskaper och diskursen kring bidragsberoende orienterar sig också inom 

gängkriminalitetsdiskursen eftersom de artikuleras i samband med, och som en nödvändighet 

inom, socialt arbete för att stävja gängkriminaliteten. Detta artikulerades i Kristerssons citat där 

riktigt socialt arbete beskrivs som att ”… ställa krav på människor, komma ur bidragsberoende, 

hårdare krav för att lära sig svenska språket.” (TV4, 7 februari 2022). På så vis är den svensk-

het som M separerar från en gängkriminalitetsdiskurs vidare artikulerad av svenska språkkun-

skaper, svenskt medborgarskap och att inte vara bidragsberoende. 

Den kontrollerande diskursen visar sig i Kristerssons uttalande om att trygghet upprätthålls ge-

nom visitationszoner och att trygghet innebär polisiär kontroll. Toleransdiskursen orienterar sig 

mellan gängkriminaliteten och de uppgifter som M menar ska ingå i det sociala arbetets roll på 

brottsförebyggande - exempelvis lära sig svenska och komma ur bidragsberoende. Toleransdis-

kursen innebär därför att man tolererat de människor som inte passar in i svenskhetsdiskursen 

tillräckligt mycket. Som visades i den textuella dimensionen beskrev Kristersson de som om-

fattas av socialt arbete i utsatta områden som: ”Det här är ju människor som år efter år har 

tolererats…” (TV4, 7 februari 2022), vilket tydligt visar hur närvarande en toleransdiskurs 

finns hos M kring dessa människor. De människor som inte lär sig svenska och/eller inte kom-

mer ur bidragsberoende befinner sig i Sverige på tolererande villkor, där de helst inte ska vistas 

här om de inte möter dessa krav. 

Interdiskursiviteten i debatten har även här visat hur gängkriminalitetsdiskursen förefaller vara 

den primära diskursen som diskursen kring visitationszoner förhåller sig till. Däremot visar sig 

här en kontrollerande diskurs, till skillnad från motionen, som också verkar vara separat från 

gängkriminalitetsdiskursen men förhåller sig istället till det som är underordnat och implicerat 
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i gängkriminaliteten. Utöver de diskurser som var underordnade gängkriminalitetsdiskursen i 

M:s motion ovan fylls detta ut med nya diskurser, exempelvis: en medborgarskapsdiskurs, en 

diskurs kring bidragsberoende och en diskurs kring svenska språkkunskaper. Detta utgör 

följaktligen en diskursordning som illustreras i Figur 1 nedan.  

 

4.2.4 Visitationszoners diskursordning 

I den partipolitiska motionsgenren är gängkriminalitetsdiskursen genomsyrande för den proble-

matik som samtliga partier menar att visitationszoner ska vara en lösningsåtgärd till. Runt gäng-

kriminalitetsdiskursen i motionerna orienteras emellertid andra diskurser som i viss mån över-

lappas mellan partierna men också vissa diskurser som är partispecifika. Både KD och SD skri-

ver om det svenska medborgarskapet och dess relation samt tillit till polisen som något positivt, 

vilket implicerar ett mindre hänsynstagande till icke-medborgare i kontexten av polisens roll i 

samhället, men i synnerhet i utsatta områden. KD artikulerar emellertid medborgarskapsdiskur-

sen med en samhällssammanhållningsdiskurs där tilliten till polisen och andra statliga institut-

ioner är central för just samhällssammanhållning. M introducerar istället en demokratidiskurs 

och rättstatsdiskurs i kontexten kring varför gängkriminaliteten måste stävjas. Inom dessa dis-

kurser är det en form av svensk samhällsidentitet som hotas, där identiteten är förknippad med 

demokrati och rättsstat. Mycket likt KD:s samhällssammanhållningsdiskurs är M oroliga för 

relationen mellan medborgare representerade i en demokrati och rättsstat samt den gängkrimi-

nalitet som enligt partierna är ett hot mot detta. Medborgarskapsdiskurserna, samhällssamman-

hållningsdiskurserna kan därför sägas vara markörer för en gemensam svenskhetsdiskurs, en 

svensk identitet, som hotas av problematiken som följer gängkriminalitetsdiskursen.  

Den partipolitiska motionsgenren förhåller sig relativt formell här. En tydlig gängkriminalitets-

diskurs artikuleras som ett för partierna gemensamt problem runt, och ett gemensamt hot mot, 

svenskhet även om det artikuleras med både gemensamma och partispecifika diskurser. Mot-

ionerna utvecklar inte i större utsträckning vilka personer som tänks ingå i gängkriminalitets-

diskursen eller exempelvis vilka underliggande diskurser som orienteras runt gängkriminali-

teten i jämförelse med den partipolitiska debattgenren som följer nedan.  

I den partipolitiska debattgenren artikuleras gängkriminalitetsdiskursen genom ett flertal andra 

understödjande diskurser där vissa, i likhet med i den partipolitiska motionsgenren, överlappas 

mellan partier och vissa är partispecifika. Till skillnad från SD och KD som artikulerade en 
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medborgarskapsdiskurs i motionerna artikulerar M medborgarskapsdiskursen här i den parti-

politiska debattgenren. En svenskhetsdiskurs präglar samtliga partiers uttalanden i debatten. SD 

artikulerar svenskhetsdiskursen genom att koppla gängkriminalitetsdiskursen till integrations-

diskursen och invandringsdiskursen, där de senare två diskurser gör det tydligt hur gängkrimi-

naliteten har med invandring och bristfällig integration eller anpassning att göra. Exempel på 

en bristfällig anpassning artikuleras även genom diskursen kring svenska språkkunskaper hos 

människor, något som också KD och M instämmer till. KD understödjer svenskhetsdiskursen 

vidare med en värderingsdiskurs där människor som inte vill bli en del av det svenska samhället 

sammanflätas med hur kontrollen över svenska värderingar i bostadsområden har gått förlorad. 

M artikulerar istället tolerans som en understödjande diskurs till den svenskhet som inte är för-

knippad med gängkriminalitet. Utöver dessa understödjande diskurser till den gemensamma 

svenskhetsdiskursen kopplas även en diskurs kring bidragsberoende till gängkriminalitetsdis-

kursen av både SD och M. Om otryggheten i utsatta områden är präglad av gängkriminalitet, 

och om gängkriminalitetsdiskursen artikuleras genom ovannämnda understödjande diskurser, 

innebär det också att den kontrollerande diskursen hos M är kopplat till just alla dessa under-

stödjande diskurser. Genom en sådan analys ska personer som inte omfattas av svenskhet - 

vilket innebär brister i svenska språkkunskaper, bidragsberoende, icke-medborgare och en vilja 

att inte bli en del av det svenska samhället - kontrolleras av polisen i utsatta områden.  

Sammantaget finns en diskrepans mellan den partipolitiska motionsgenren och den partipoli-

tiska debattgenren där den förstnämnda är formell och låter diskursen kring visitationszoner 

orientera sig mellan en gängkriminalitetsdiskurs som inte har ett fullt artikulerat innehåll. I den 

partipolitiska debattgenren får gängkriminalitetsdiskursen istället en tydlig diskursiv karaktär 

som artikuleras genom de ovannämnda understödjande diskurser. Vidare artikuleras även en 

brottsofferdiskurs från KD och en kontrollerande diskurs från både M och KD till just diskursen 

kring visitationszoner.  

Även om det går att återfinna en diskrepans mellan de två olika genrerna är samtliga diskurser 

som uttrycks fortfarande representerade av partierna och de kan därför behandlas som delar av 

samma överhängande diskurs kring visitationszoner. För att förstå interdiskursiviteten i tex-

terna, vilket definieras som upprätthållandet eller produktionen av en diskursordning, krävs det 

att en kartläggning görs av intertextualiteten som visar sig i texterna, där visitationszoner kopp-

las till andra texter. Diskursen kring visitationszoner har enligt ovan analys tydligt kopplats till 

diskussioner kring gängkriminalitet, kontroll och brottsoffer. Men i diskussionen runt gängkri-
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minaliteten görs även hänvisningar till diskussioner kring svenskhet med tillhörande understöd-

jande diskurser, vilket i sig är något som också kopplas till det som ska kontrolleras. Följaktli-

gen utgör detta den diskursordning som återfinns i diskursen kring visitationszoner. Diskurs-

ordningen kan illustreras enligt Figur 1.  

 

Figur 1. Visitationszoners diskursordning 

 

 

4.3 Social praktik 
Här i den sociala praktiken vilar all följande analys på den metodologiska premissen om hur 

den textuella dimensionen och den diskursiva praktiken förhåller sig dialektiskt med det sociala. 

Teorin kommer därför bidra med att visa på kreativa artikuleringar som har konsekvenser på 

maktrelationer i samhället. Analysverktyget ’frånvarons närvaro’ som framgick i metodavsnit-

tet kan här även vara hjälpsamt. 

En diskurs kring rasism kan, som både Jonsson (2004, s. 50) och Mattsson (2004, s. 113) me-

nade ovan i teoriavsnittet, ha flertalet men också ambivalenta definitioner. De båda menade 

emellertid att karaktäristiskt för en rasistisk diskurs, i en abstrakt mening, är att det är ett system 
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som utestänger eller delar in vissa tänkta folkgrupper (Jonsson, 2004, s. 50; Mattsson, 2004, s. 

117). Den diskursordning som uppsatsen har kunnat visa kring visitationszoner, gör ingen di-

rekt åtskillnad mellan tänkta folkgrupper inom just diskursen för visitationszoner. Med detta 

menas att ingen tydlig definition gjorts av olika folkgrupper med egna gemensamma kollektiva 

grunddrag som exempelvis Jonsson (2004, s. 54) menade kännetecknade en rasistisk diskurs, 

och inte heller har en stratifiering av sådana grupper gjorts. Emellertid görs en direkt hänvisning 

till en gängkriminalitetsdiskurs som i sint tur understödjs av en svenskhetsdiskurs. Denna indi-

rekta koppling går att hänföra till praktiker som åtskiljer en tänkt svensk folkgrupp från icke-

svenska folkgrupper, även om de senare grupperna inte är helt definierade. Analysverktyget 

’frånvarons närvaro’ som hämtades från Fairclough (2003, 47) i metodavsnittet kan här hjälpa 

oss att förstå denna indirekta kopplings betydelse. Genom att särskilja svenskhet från gängkri-

minalitet finns onämnda grupper närvarande som både skiljer sig från svenskhet i en viss ut-

sträckning, men som också har olika onämnda kopplingar till gängkriminaliteten. 

En hänvisning till svenskhet i kontexten av gängkriminalitet behöver inte i sig vara ett problem 

eftersom svenskhet kan definieras och artikuleras väldigt brett, men också eftersom den tänkta 

lösningsåtgärden om visitationszoner är något som berör det svenska samhället. Men svensk-

hetsdiskursen understödjs av tydliga utestängnings- och avgränsningsdiskurser som lyfter fram 

just element vilka implicit är oönskade i det som anses vara en svensk folkgrupp. I teoriavsnittet 

visades Jonssons (2004, s. 54) syn på rasism som en enhet - trots de mångahanda definitioner 

som rasism kan anta - vilket följer en viss kunskapsdoktrin, en tro på gemensamma kollektiva 

grunddrag och antar vissa metoder för att kontrollera dessa människor som inte ingår i den 

’föreställda gemenskapen’. Kunskapsdoktrinen i den presenterade svenskhetsdiskursen kan sä-

gas förankra en tro om en nationell svensk identitet med de kollektiva grunddragen som sär-

skiljer den nationella identiteten från andra identiteter, där de senare förknippas i större ut-

sträckning med tendenser till gängkriminalitet. Dessa gemensamma kollektiva grunddrag visar 

sig handla om exempelvis medborgarskap, svenska språkkunskaper, demokrati, samhällssam-

manhållning och värderingar - grunddrag som inte, åtminstone på förhand, kan förväntas åter-

finnas hos andra nationella eller kulturella identiteter. Metoderna som Jonsson (2004, s. 54) 

hänvisar till i hans teori om rasismens diskurs visar sig också i kontexten av visitationszoner, 

där just visitationszoner är den mest uppenbara metoden. Invandrings- och integrationspolitik 

föreslogs även av SD, att villkora sociala resurser mot kravet att lära sig det svenska språket 

uttrycktes av både SD och M, men även att kontrollera värderingar i utsatta områden presente-

rades av KD. Samtliga av dessa metoder har även en koppling till en kontrollerande diskurs 
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som primärt uttrycks av M, där polisen har i uppgift att kontrollera dessa aspekter eftersom 

detta skulle innebära trygghet.  

Genom att följa de tre element som enligt Jonsson (2004, s. 54) är karaktäristiskt för en rasistisk 

diskurs kan vi följaktligen se hur samtliga element kan återfinnas i svenskhetsdiskursen som 

understödjer gängkriminalitetsdiskursen, vilket i sin tur är artikulationsnoden för diskursen 

kring visitationszoner. En tydlig maktobalans visar sig mellan de som anses tillhöra en svensk 

nationell identitet och de som inte gör det. De juridiska rekvisiten för misstänksamhet som 

legitimerar en visitering av en människa är idag inte tillräcklig enligt dessa partier för att stävja 

gängkriminalitet. Genom att ta bort kravet för misstänksamhet, i samband med en svenskhets-

diskurs som understödjer gängkriminalitet, ges tydliga implikationer på vilka aspekter som 

istället ska ligga till grund för gängkriminalitetens polisiära bekämpning. Svenskhetsdiskursen, 

eller för den delen diskursen kring visitationszoner, ger inga konkreta riktlinjer för vilka som 

bör anses vara misstänksamma i den nya misstankekravslösa zonen, men tydliggör istället vilka 

som i större utsträckning inte behöver visiteras med betoning på de gemensamma kollektiva 

grunddragen för svenskhet. Kontexten av att förslaget riktar sig mot utsatta områden med en 

stor invandrartäthet, enligt det som presenterades i uppsatsens inledning, förefaller därför inte 

vara förvånansvärt. Den rasistiska diskursen inom diskursen för visitationszoner, i enlighet med 

Jonssons tre element, skiljer sig från Jonssons (2004, s. 57) beskrivning av den kulturalistiska 

nyrasism då den inte har en tydlig artikulationsnod som invandrare. Rasismen som här kan 

återfinnas är emellertid kulturalistisk i den utsträckning som doktrinen informeras av en idé om 

kulturskillnader mellan svenskhet och icke-svensk. Den diskriminerande praktiken delar viss 

likhet med den kulturalistiska nyrasism där exempelvis SD introducerar invandrings- och in-

tegrationspolitik i kontexten, men den diskriminerande praktiken går även utöver de nationella 

landsgränser som impliceras i Jonssons kulturalistiska nyrasism. Att flyktingpolitik och exem-

pelvis invandringspolitik (Jonsson, 2004, s. 57) skulle vara exempel på hur den diskriminerande 

praktiken kan se ut i en kulturalistisk nyrasism ger antydan att Sverige som land är oroliga för 

vilka folkgrupper som kommer in i landet och har därför premissen om att den svenska identi-

teten är intakt tills den punkt då andra folkgrupper befinner sig inom Sveriges gränser eller 

kultur. Den rasistiska diskurs som här har presenterats orienterar sig emellertid inom Sveriges 

gränser med en premiss om att svenskheten är krackelerad samt utsatt för fortsatta aktuella hot 

och orienterar sig därför mycket närmre ett inrikespolitiskt ramverk där myndigheter, polisen i 

kontexten av visitationszoner, är en del av att kontrollera och återupprätta den svenska nation-

ella identiteten.  
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Inte heller är den presenterade rasistiska diskursen helt förenlig med en universalistisk nyrasism 

som Jonsson (2004, s. 61) försökte förutspå att framtiden skulle inbringa. En viss likhet finns 

även här, precis som för den kulturalistiska rasismen, där KD uttrycker att problemet handlar 

om värderingar inom en svenskhetsdiskurs och hur SD introducerar invandrings- och integrat-

ionspolitik i sammanhanget. Men begreppet värderingar uttrycks endast av KD och har heller 

inte implicita antydningar från de andra partierna för att det ska kunna ses som en överordnad 

artikulationsnod. Den rasism som förekommer i diskursen om visitationszoner är även mer an-

gelägen om en nationell identitet än det internationella samfundet som Jonsson (2004, 71) me-

nar är karaktäristiskt för en universalistisk nyrasism. 

Eftersom den presenterade rasistiska diskursen upprätthåller eller producerar en asymmetrisk 

maktrelation mellan ’svenskar’ och ’icke-svenskar’ passar den också in i Mattssons (2004, s. 

113) definition om en rasistisk diskurs. Mattsson (2004, s. 118), som beskrivet i teoriavsnittet, 

poängterar att det som pådriver en rasistisk diskurs är en ideologi som framför en grupps in-

tressen som mer rationella än andras, vilket tydligt kan kopplas till just visitationszoner i detta 

sammanhang. Förslaget om visitationszoner presenteras i sammanhanget om gängkriminalitet 

som karaktäriseras av grov organiserad brottslighet, terrorism och exempelvis skjutningar, vil-

ket självklart förefaller vara problem som rationella människor skulle vilja förhindra. Det som 

har visat sig vara underliggande i förslaget är emellertid just en svenskhetsdiskurs som faktiskt 

delar in människor i en svensk folkgrupp och en icke-svensk folkgrupp. De svenskhetsdiskurser 

som kretsar kring gängkriminaliteten kan därför förklaras med Mattsons (2004, s. 120) begrepp: 

rasismunderstödjande diskurser. Även om de inte explicit refererar till icke-svenskar hjälper 

Faircloughs begrepp ’frånvarons närvaro’ oss att förstå dess implicita avsikter. Hänvisningar 

som gjorts till exempelvis ’medborgare’, ’svenska språkkunskaper’ och ’svenska värderingar’ 

artikulerar samtidigt en onämnd motsatt diskurs som tänks finnas, men som också tas avstånd 

ifrån. Genom en sådan analys kan det sägas att utsagor implicerar exempelvis hur icke-med-

borgare inte kan förväntas ha en lika positiv relation till polisen som medborgare, att det finns 

ett spektrum av svenska språkkunskaper som i olika utsträckningar påverkar en persons tenden-

ser att anses tillhöra en gängkriminalitetsdiskurs och att personer som inte anpassar sig till 

svenska värderingar också har en tät koppling till vad som anses tillhöra en gängkriminalitets-

diskurs. Dessa avgränsningar kan kopplas till Matssons (2004, s. 118) begrepp raskategori-

seringsmarkörer, men det framkommer inte i varken den textuella dimensionen eller den dis-

kursiva praktiken vilka folkgrupper som attribueras dessa markörer mer än de som inte anses 

tillhöra den svenska nationella identiteten. Den framträdande rasistiska diskursen kan därför 
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sägas fungera som en negation, där personer i utsatta områden, i kontexten av visitationszoner, 

skulle jämföras mot en svenskhetsdiskurs och vid ett fall av bristande överlappning förknippas 

i större utsträckning med en gängkriminalitetsdiskurs.  

Den rasistiska diskursens nationella svenska identitet kan även liknas med Matssons (2004, s. 

123) begrepp vithet vilket har en ambivalent innebörd. Nationella identiteter är begrepp som 

enligt Matsson (2004, s. 123) sammankopplas med vithet, även när en sådan form av identitets-

diskurs inte har en explicit referens till faktiska kroppar. Den form av rasism som här present-

eras fungerar emellertid som en negation runt en svenskhet vilket inte tydligt stratifierar grup-

pen ’icke-svenskar’, trots att den praktiska diskrimineringen självfallet skulle kunna göra det. 

Att de näst vanligaste födelseländerna efter Sverige hos de personer som bor i utsatta områden 

utgörs av Irak, Syrien och Somalia pekar åtminstone mot en målgrupp för visitationszoner som 

traditionellt inte förknippas med vithet.  

Sammantaget kan det sägas existera en rasistisk diskurs som orienterar sig i diskursen för visi-

tationszoner, men främst genom att informera den gängkriminalitetsdiskurs som visitationszo-

ner ämnar stävja. Den följer både Jonssons och Matssons resonemang kring att den nödvän-

digtvis måste utestänga vissa folkgrupper för att kunna anses vara en rasistisk diskurs. Jonssons 

tre element hjälper oss att förstå hur den presenterade rasismens diskurs har en kunskapsdoktrin 

kring en nationell svensk identitet, vilket i sin tur omfattar gemensamma kollektiva grunddrag 

och även använder sig utav metoder för utestängning genom exempelvis visitationszoner. Ras-

ismen framkommer i de partipolitiska genrerna genom att kopplas till gängkriminalitet, vilket i 

sig presenteras som ett problem vilket rationellt sett borde lösas. Vidare fungerar den rasistiska 

diskursen i praktiken som en negation - ett ramverk mot vilket alla andra folkgrupper måste 

jämföras emot vilket sedan bidrar till förståelsen för i vilken utsträckning gängkriminella ten-

denser förekommer. 
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5 Slutsatser och diskussion 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur en rasistisk diskurs kan 

uttryckas och legitimeras i Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och Moderaternas för-

slag om visitationszoner. Något som alla tre partier var överens om, vilket framkommer tydligt 

i den diskursordning som redogjordes för i den diskursiva praktiken och i Figur 1, är hur dis-

kursen kring visitationszoner konstrueras som ett verktyg för att bekämpa gängkriminalitet. 

Utöver detta primära syfte, som konstruktionen av visitationszoner har, konstruerade både KD 

och M diskursen i förhållande till ett kontrollerande syfte där Busch implicerade en vilja att ”… 

återta kontrollen…” (TV4, 7 februari 2022) och Kristersson menade att visitationszoner ”… är 

ett sätt för polisen att ta tillbaka kontrollen…” (TV4, 7 februari 2022). KD uttryckte ett ytter-

ligare syfte där visitationszoner skulle vara ett sätt för att stå upp för brottsoffren. Sammantaget 

går det därför att besvara den första frågeställningen genom att konstruktionen av visitations-

zoner får en mellan partierna överlappande artikulering kring gängkriminalitet, en för både KD 

och M artikulering kring kontroll och en för endast KD artikulering kring att stå upp för brotts-

offer. Vilka diskurser som tillämpas för visitationszonernas legitimering enligt den andra frå-

geställningen kräver att diskursen kring gängkriminalitet - vilket är det mellan partierna över-

lappande syftet för vilket visitationszoner ska implementeras - luckras upp och diskuteras vi-

dare.  

Gängkriminalitetsdiskursen artikuleras i sig med begrepp som exempelvis ’grov organiserad 

brottslighet’ eller ’skjutningar’ men som framgick i den diskursiva praktiken är denna diskurs 

tätt sammanflätad med en svenskhetsdiskurs när det kommer till vilka personer som kan för-

väntas ingå i gängkriminalitetsdiskursen. Det som mellan partierna var överlappande artikule-

ringar för svenskhet var svenskt medborgarskap, en vilja för samhällssammanhållning, och in-

tegration genom att tolka uttrycken kring bristfällig integration som ett tecken på bristfällig 

svenskhet. Både SD och M artikulerade vidare i svenskhetsdiskursen hur svenska språkkun-

skaper och att inte vara bidragsberoende var nödvändigheter i det som anses vara svenskt och 

frånkopplat gängkriminalitet. Detta kan exemplifieras genom att upprepa hur Kristersson me-

nade att de människor som tänks ingå i gängkriminalitetsdiskursen har tolererats för länge och 

hur han i sin förklaring om vad riktigt socialt arbete är likställer behoven av att få människor 

att komma ur bidragsberoende och lära sig det svenska språket. Åkesson gjorde kopplingen 

mellan bidragsberoende och svenska språkkunskaper, samt dess koppling till en svensk identitet 

som frånkopplas gängkriminalitet, ännu tydligare genom sin uppmaning ”… lär dig svenska 

annars får du inga bidrag.” (TV4, 7 februari 2022) vilket var ett argument för hur förebyggande 
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arbete mot gängkriminalitet i utsatta områden kunde se ut. M implicerade även hur rättsstat och 

demokrati är principer som tillhör svenskhet när de i motionen beskrev gängkriminalitet - oav-

sett om de åsyftade icke-svenskar som annars tydligt har framgått eller inte - som att ”Det 

utmanar rättsstaten och ytterst vår demokrati.” (2021/22:4031, s. 8). Svenskheten är närva-

rande i texten eftersom citatet kontextualiseras genom att precis innan ha uttryckt hur gängkri-

minaliteten är ett hot mot det svenska samhällskontraktet. Åkesson uttrycker vidare att det vi 

måste få ordning på först är att regeringen har ställt till med problem genom invandringspolitik, 

vilket implicerar hur det relativt stora invandringsflödet har varit ett hot mot svenskheten i form 

av gängkriminalitet.  Utöver dessa partispecifika understödjande diskurser för svenskhet var 

svenska värderingar viktiga för KD där Busch beskrev kärnan i problematiken som att handla 

om vilka värderingar som ska gälla i bostadsområden i Sverige, vilket också uttrycktes i kon-

texten av att vi har personer i Sverige som inte vill bli en del av det svenska samhället samt att 

de måste störas ut. Här tydliggörs att svenska värderingar är viktiga för KD, men även att dessa 

värderingar kan villkoras mot att ’störas ut’ genom förslaget om visitationszoner.  

Gängkriminalitetsdiskursens orientering mellan, som ovan beskrevs, ’skjutningar’ eller exem-

pelvis ’grov organiserad brottslighet’ framstår som naturliga och rationella saker att vilja stävja 

i ett samhälle och det är därför här som förslaget om visitationszoner hämtar sin största legiti-

mitet. Slutsatsen som går att dra från uppsatsens andra frågeställning är just att dessa diskurser, 

och exempelvis M:s beskrivning av gängkriminella som terrorister, legitimerar partiernas för-

slag om visitationszoner. Men gängkriminalitetsdiskursen understödjs även av en svenskhets-

diskurs, som har diskuterats ovan, vilket leder oss in till uppsatsens sista frågeställning.  

I den sociala praktiken analyserades den diskursiva praktikens implikationer i samhället med 

hjälp av uppsatsens teori. I huvudsak handlar dessa implikationer om hur konstruktionen av 

gängkriminaliteten, inom diskursen för visitationszoner, implicerar en avgränsning till männi-

skor som inte passar in i en tänkt svenskhetsidentitet. Detta konstruerar ojämlika maktrelationer 

mellan de som kan anses vara svenskar och icke-svenskar, i synnerhet i utsatta områden som 

redan är präglad av invandrartäthet. Om Belinas och Wehrheims (2020) perspektiv från upp-

satsens tidigare forskning, åtminstone teoretiskt, kan appliceras på svensk kontext får policing 

av utsatta områden - i kombination med den gängkriminalitetsdiskurs som förs - konkreta im-

plikationer. Dels innebär avgränsningen till just utsatta områden en naturalisering av sådana 

områden där det finns en utgångspunkt att gängkriminalitet alltid är närvarande och möjligt 

(Belina & Wehrheim, 2022, s. 95). Dels innebär det att vad polisen nu definierar som misstänk-
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samhet präglas av de rasistiska utestängningsmekanismer i svenskhetsdiskursen vilket informe-

rar den gängkriminalitetsdiskurs som polisen har i uppgift att bekämpa med visitationszoner. 

När kravet för misstänksamhet tas bort för polisens möjlighet att visitera människor i utsatta 

områden öppnas möjligheten upp för polisen att låta de gemensamma kollektiva grunddrag för 

svenskhet - medborgarskap, svenska språkkunskaper, demokrati, samhällssammanhållning och 

värderingar - styra vilka som i större utsträckning bör visiteras helt oavsett om dessa är skriftligt 

kodifierade riktlinjer mot gängkriminalitet eller inte. Capers (2009, s. 66) poäng att ras är för-

knippat med plats i uppsatsens tidigare forskning får också implikationer eftersom utsatta om-

råden redan är väldigt oproportionerligt befolkade av personer med utländsk bakgrund som 

redogjordes för i inledningskapitlet. För samtliga utsatta områdes visades att 74% av invånare 

hade utländsk bakgrund (The Global Village, 2019, s. 17). När tillhörigheten till en svensk 

nationell identitet blir mått-stocken mot vilket gängkriminalitet kan förväntas förefaller det 

otänkbart att icke-vita kroppar i dessa områden också kommer misstänkliggöras i större ut-

sträckning än vita för att inte passa in i de gemensamma kollektiva grunddragen för svenskhet. 

Genom att koppla gängkriminalitetsdiskursen till en icke-svensk nationell identitet främjas på 

så sätt svenska identiteters intressen att kontrollera och stävja icke-svenska identiteter.  

I uppsatsens teoriavsnitt klargjordes Mattssons (2004, s. 123-124) hållning att begreppet ’vit’ i 

sammanhanget av vit rasism har en ambivalent innebörd och sammankopplas med, bland andra 

begrepp, nationella identiteter. Den diskursiva och sociala praktiken har tydligt visat hur en 

nationell svensk identitet ligger till grund för den svenskhetsdiskurs som förekommer och mot 

bakgrunden av ovan förd diskussion kan praktiken av visitationszoner sägas ge upphov till en 

form av vit rasism. Svenskhetsdiskursens relation till en kontrollerande diskurs har även vissa 

likheter till det som visades i den tyska kontexten i uppsatsens tidigare forskning. Belina och 

Wehrheim (2020, s. 108) menade att ’danger zones’ upprättades för att kontrollera vissa bete-

enden. På ett liknande sätt konstrueras diskursen för visitationszoner när Kristersson menar att 

det är ”… ett sätt för polisen att ta tillbaka kontrollen…” men också där Busch menar att rege-

ringen har tappat kontrollen över de värderingar som gäller i områden (TV4, 7 februari 2022). 

Men insatser som sådana visade sig i Tyskland ha motsatt effekt, något som Belina och 

Wehrheim kallar för en ’self-fulfilling prophecy’. Sammantaget hade avsikten att kontrollera 

beteenden i vissa områden med mer polisiär närvaro och verktyg för polisen att visitera männi-

skor utan misstanke en effekt som istället ledde till ökad kriminalitet. Sådan analys verkar sak-

nas i den svenska diskursen kring visitationszoner som här har presenterats. Kristersson (TV4, 

7 februari 2022) uttryckte emellertid, som visades i den textuella dimensionen, att Danmark 
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genom bättre polisiära verktyg och hårdare straff har lyckats minska antalet personer i gängkri-

minella miljöer. Dels specificerar han här inte att visitationszoner skulle vara en huvudsaklig 

anledning till utfallet, dels nämner han heller inte alls de effekter som Danmarks implemente-

ring av visitationszoner har lett till vilket nämndes i uppsatsens tidigare forskning. Lindekilde 

och Sedgwick (2012, s. 42) menade både att visiteringarna under deras form av visitationszoner 

faktiskt var inriktade mot en oproportionerlig andel av etniska minoriteter och att det hos et-

niska minoriteter fanns en stark känsla av rasprofilering. 

För att sammanfattningsvis besvara den sista frågeställningen konstrueras de rasistiska maktre-

lationerna genom att den svenska nationella identiteten enligt partierna, både deras överlap-

pande och partispecifika artikuleringar av svenskhet, blir måttstocken mot vilket gängkrimi-

nella tendenser kan förväntas hos en person och visitationszoner fungerar som en utestäng-

ningsmekanism för detta ändamål. Svenskhetsdiskursens närvaro i diskursen kring visitations-

zoner innebär därför en implicerad vilja från dessa tre partier att kontrollera och upprätthålla en 

svensk nationell identitet för att stävja gängkriminalitet. Genom att följa Jonssons (2004, s. 54) 

abstrakta modell för en rasistisk diskurs går det att påstå att diskursen kring visitationszoner har 

rasistiska inslag eftersom den informeras av en konskapsdoktrin som gör moraliska skillnader 

mellan en svensk nationell identitet och andra nationella identiteter, artikulerar gemensamma 

kollektiva grunddrag för den svenska nationella identiteten och använder exempelvis visitat-

ionszoner som en metod för utestängning av icke-svenska nationella identiteter. Denna rasist-

iska diskurs är mycket lik det som Jonsson (2004, s. 57) kallade för en kulturalistisk nyrasism 

eftersom det är ’nationen’ som här ringar in vi från dem, men KD:s uttryck kring värderingar 

pekar mot en annan form av rasism som delvis liknar det som Jonsson (2004, s. 71) kallade för 

en universalistisk nyrasism. Bara framtiden kan avgöra huruvida denna form av rasism får mer 

genomslag. Partiernas antingen försummelse till, eller negligering, att ens diskutera olika for-

mer av skyddsmekanismer mot rasistiska utfall av förslaget eller de diskriminerande utfallen 

som liknande lagstiftning exempelvis haft i Danmark pekar åtminstone mot att hänsyn inte vid-

tas av dessa tre partier till visitationszonernas möjliga rasistiska effekter.  

Visitationszoner innebär att kravet på misstanke för polisen att visitera människor tas bort i 

utsatta områden och den rasistiska diskursens funktion som en negation i sammanhanget ger 

upphov till en till slutsats. Denna är, i linje med Mattssons (2004, s. 126-127) resonemang om 

hur den nationella identitetens kroppar attribueras med positiva egenskaper, att gängkriminali-

tetsdiskursens separation från svenskhet istället misstänkliggör icke-vita kroppar. Visitations-

zonernas praktik kan således i större utsträckning misstänkliggöra icke-vita människor genom 
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exempelvis rasprofilering så som upplevelsen var i Danmark. Detta i synnerhet eftersom de 

mest vanliga födelseländer för invånare i utsatta områden, efter Sverige, var Irak, Syrien och 

sedan Somalia (The Global Village, 2019, s. 23).  

Avslutningsvis diskuterades visitationszoners relation till mänskliga rättigheter kort i introdukt-

ionskapitlet och fastslog att visiteringen av en människa är ett ingrepp på den personliga in-

tegriteten. Det stod emellertid oklart vilka skyddsmekanismer mot diskriminerande praktik som 

krävs i sådan politik för att det ska kunna anses vara ett rättfärdigt ingripande och det är därför 

lika oklart i slutsatserna att hävda hur domstolen skulle förhålla sig till det aktuella förslaget. 

Uppenbart står det åtminstone att en tydlig risk för diskriminering finns när partierna som står 

bakom förslaget framhåller visitationszoner med en rasistisk diskurs och en slutsats som kan 

dras är att det inte har förekommit en politisk diskussion överhuvudtaget i de analyserade mot-

ionerna och partiledardebatten om potentiella skyddsmekanismer mot sådan praktik. 

Vad gäller vidare forskning för detta ämne kan det sägas något om diskrepansen mellan de 

partipolitiska genrerna som kunde återfinnas. Det har inte legat inom uppsatsens syfte eller 

omfattning att göra en analys av denna diskrepans men det kan ändå sägas vara talande att de 

diskurser som artikulerades inom svenskhetsdiskursen inte i lika stor utsträckning visades i den 

partipolitiska motionsgrenren som i den partipolitiska debattgrenren. Vilka orsaker och impli-

kationer det kan ha att de konkreta förslagen som läggs fram i riksdagen inte inkluderar parti-

ernas fulla diskursiva konstruktion av visitationszoner skulle kunna vara ett intressant forsk-

ningsområde.  
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