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Förord 

I början av hösten 1992, när denna bok ges ut, väntar mer än 60 000 
asylsökande från det etniskt sönderslitna och krigshärjade forna Jugo
slavien på att kunna återvända till Balkan eller på att få tillstånd att 
stanna i Sverige. Året 1992 har i Europa kommit att präglas av etniska 
motsättningar och öppna konflikter, av flyktingar i akut behov av hjälp 
och skydd, och samtidigt också av en rad invandrar- och flyktingfient
liga aktioner och demonstrationer. Under året har invandringen till 
Europa fortsatt att öka både från Öst-Europa och från Tredje världen. 
Västeuropas länder har svarat med att införa en allt mer restriktiv reg
lering av invandringen. Det talas allt oftare om en ny "mur" som reses 
av de rika länderna i Västeuropa som skydd mot den legala och illegala 
invandringen "utifrån". 1992 är även de ekonomiska krisernas år, vilket 
kanske också bidrar till att de västeuropeiska befolkningarnas attityder 
till invandring, invandrare och flyktingar tycks bli hårdare och mera 
negativa än tidigare. De mot vilka "muren" reses anses av många vara 
utsatta för "kulturell rasism". 

I slutet av förra året publicerade docent Anders Lange (tillsam
mans med docent Charles Westin) en uppmärksammad rapport om 
svenska ungdomars förhållningssätt till invandring och invandrare 
(Lange, A & Westin, C: Ungdomen om invandringen, CEIFO, "FEST"-
serien nr 29). Undersökningen var en uppföljning och fördjupning av 
resultaten från en serie av tidigare genomförda attitydundersökningar, 
vilka ger oss möjlighet att följa opinionsförändringar nationellt och 
inom olika befolkningskategorier. Under 1993 har CEIFO och Statis
tiska Centralbyrån under ledning av Anders Lange genomfört en ny 
riksrepresentativ undersökning, som i fråga om både omfattning och 
komplexitet överträffar de tidigare gjorda studierna. 

Ungdomsstudien 90/91 visade att svenska ungdomars förhåll
ningssätt till invandrare och invandring blivit mera negativa jämfört 
med resultaten från 1981 och 1987 års undersökningar. När resultaten 
presenterades i massmedia var ordet "rasism" vanligt när ungdomarnas 
attityder beskrevs. Det är på denna punkt som föreliggande bok ankny
ter till attitydstudierna, även om den i övrigt är av ett helt annat slag. 
Både i dagligt tal och i den vetenskapliga litteraturen används termen 
"rasism" på många och skiftande sätt, alltsomoftast för att peka ut per



söner eller handlingar som vi fördömer, för det mesta oreflekterat och 
opreciserat. Anders Lange har känt ett starkt behov av att belysa detta, 
att försöka städa upp i den begreppsliga oordningen och bringa reda i 
debatten. Han gör det på ett sådant sätt att också det som kan vara svårt 
blir tillgängligt för oss, och han gör det både utifrån sina egna erfaren
heter och på grundval av läsning av en omfattande litteratur i ämnet. 
Resultatet har blivit en viktig bok om detta synnerligen aktuella och 
angelägna ämne. 

CEIFO, Stockholms universitet, i juni 1992 

Tomas Hammar 
Professor 

Författarens förord 

I föreliggande skrift presenterar jag en del funderingar kring begreppen 
"ras" och "rasism". Om jag skall vara ärhg så tycker jag själv att boken 
inte känns riktig färdig - jag hade behövt några månaders lugn och ro 
för att få den i sådant skick som jag tror att jag vill ha den. Mina övriga 
arbets åtag anden medger emellertid inte ett sådant uppskov och dess
utom finns det en viss risk för att jag aldrig skulle få den klar. 

Upprinnelsen till boken finns i ett uppdrag som jag år 1989 fick 
av Delegationen för invandrarforskning. Uppdragets syfte var att göra 
en översikt över internationell forskning om etniska relationer. När jag 
satte igång med arbetet föresatte jag mig att först göra en någorlunda 
systematisk, kritisk genomgång av de centrala begreppen på detta kom
plexa och rätt så kaotiska område. Min vana trogen började jag glida in 
på en del grundläggande vetenskapsteoretiska spörsmål och fastnade 
sedan på begreppen "ras" och "rasism". Ju mer jag läste kring dessa be
grepp, desto mer förfärad blev jag över den betydelseinflation och se
mantiska förvirring som präglade begreppens användning. Jag fann att 
jag inte minst för min egen skull måste försöka reda ut denna förvirring. 



Resultatet av mitt arbete blev inte den någorlunda heltäckande 
översikt över forskning om etniska relationer som Deifo hade beställt 
hos mig, utan en text som huvudsakligen handlade om ras och rasism. 
Erland Bergman från Deifo ansåg emellertid att jag hade fullföljt upp
draget och tyckte att jag skulle publicera en bok om rasismbegreppet. 
Min övriga arbetsbörda samt min osäkerhet huruvida texten var tillräck
ligt genomarbetad för att publiceras medförde att jag lät den ligga i 
skrivbordslådan under drygt två år. I slutet av 1991 tyckte mina kolle
ger på CEIFO att jag borde göra något åt den och med ett visst mot
stånd tog jag fram den igen. 

I samma veva stötte jag på Robert Miles' lilla bok om Racism, i 
vilken han på ett föredömligt sätt genomfört en begreppsanalys av "ras
ism", och fann till min förvåning att vi helt oberoende av varandra 
kommit fram till mycket likartade resultat - vissa formuleringar i hans 
bok och min text kunde vara varandras översättningar. Min första reak
tion var att min bok nu var överflödig, men sedan kom jag fram till att 
jag hade en del infallsvinklar som inte Miles' bok hade och beslöt att 
publicera min text. 

Läsningen av Miles' bok samt därefter en del andra texter har 
medfört upprepade omredigeringar i mitt manus. Då jag inte hade nå
gon möjlighet att skriva om stora delar av boken, blev jag tvungen att 
relatera min text till Miles' medelst fotnoter, vilket även gäller de övri
ga, senaste läsfrukterna. Åtskilliga av dessa fotnoter har blivit "patolo
giskt" långa; ibland är fotnoternas placering i texten inte den mest lo
giska® .̂ Genom att bokens olika delar skrivits vid olika tidpunkter är 
den fortfarande ganska rapsodisk och skulle må bra av en stramare 
strukturering. Jag hoppas att läsaren har överseende med dessa olägen
heter. 

Min text är på många ställen mycket polemisk, till stor del på 
grund av att jag har en polemisk "natur" - jag tänker ofta bäst när jag 
måste slåss mot någon. Av detta följer emellertid inte att jag alltid tänk
er bra. Polemiken i den här texten är dock inte ett självändamål. Vissa 
av de företeelser som samhällsvetenskaperna sysslar med är (i en del 

0) Här kommer den första fotnoten. I flera fall har jag inte lyckats med att 
placera fotnoten på samma sida som nothänvisningen. I hänvisningarna i 
texten markeras detta med tecknet > när fotnoten finns på nästa sida, och 
med tecknet < när den ligger på föregående sida. 



fall bokstavligt) blodigt allvarliga. Rasism är en av dessa företeelser. 
Begreppslig inflation, okontrollerad avyngling av gummiaktiga termer 
och ideologiskt präglade kamper om benämningar är destruktiva inslag 
i produktionen av den kunskap som krävs för att verkligheten skall 
kunna förändras. Ju mer komplexa och angelägna de företeelser är som 
samhällsvetenskapen studerar, desto mer varsam måste man vara med 
det språk man använder för att beskriva och förklara dem. 

Professor Tomas Hammar och docent Charles Westin har gett 
mycket värdefulla kommentarer till manuskriptet. Professor Michael 
Banton, University of Bristol, har läst större delen av manuskriptet, gett 
många och väldigt nyttiga kommentarer samt tillställt mig ett flöde av 
både publicerade och opublicerade artiklar. Jag har lärt mig mycket av 
Michael Bantons skrifter och utan den uppmuntran han gett mig i detta 
fall hade jag nog inte fullföljt boken ens till den form den har i dag. 
Forskningsassistent Hasse Huss har som vanligt varit ovärderlig som 
korrekturläsare, språkgranskare och litteraturanskaffare. Till dessa per
soner riktar jag ett varmt tack. 

Stockholm, i juni 1992 

Anders Lange 
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1 PRELUDIUM 

För några år sedan befann jag mig i Nordirland. Det var en varm 
julidag i Belfast, denna märkliga stad där slagen från historiens 
både mossbelupna och blodiga vingar då och då lät sig förnimmas 
som kyliga fläktar, ackompanjerade av gnisslet från de patrulle
rande engelska pansarvagnarna och det hotfulla ljudet från de sto
ra trummor som med stirrig stolthet bars av paraderande protestant
er. Jag var på väg mot affärscentret i det triviala syftet att beställa 
ett par nya glasögon. Optikern var en välklädd och distingerad 
gentleman kring de sextio, som trots att jag visste vilken styrka 
mina glas måste ha envisades med att undersöka mina ögon. Han 
konverserade artigt och frågade givetvis varifrån jag kom^\ När 
han utförde den rutinmässiga mätningen av avståndet mellan mina 
pupiller, sade han plötsligt: "Ni har ett ganska stort och bra av
stånd mellan era ögon, det har väl alla svenskar, förmodar jag?" 
Jag förstod inte syftet med denna kommentar och svarade att det 

1) Det engelska uttrycket "Where are you from?" syftar - i likhet med 
svenskans "Var kommer du ifrån?" - inte på personens senaste vistelseort 
utan på den ort eller det land man egentligen eller i grund och botten 
kommer ifrån. I själva verket handlar uttrycken om var den person till vil
ken frågan riktas är född. Det förväntade svaret läggs till grund för en 
identifikation av den andre i termer av nationalitet, etnicitet eller - bero
ende av kontexten - region. Trots att jag bott i Sverige i 37 år föranleder 
den lätta men samtidigt svåridentifierbara brytning jag har emellanåt att 
svenskar som träffar mig för första gången frågar "Var kommer du ifrån?" 
Jag kan inte hjälpa att jag i vissa fall tycker mig höra ett egentligen som en 
outsagd fortsättning på frågan, eller, ibland, rentav en alternativ fråga, 
nämligen "Är du inte riktig svensk?". Då både mitt utseende och mitt 
namn ryms inom den stereotypa normbilden av "svenskhet", blir den av
vikelse från den lingvistiska normbilden som min svårplacerade brytning 
utgör till en (för somliga) frapperande markör, som väcker en mer eller 
mindre välvillig nyfikenhet kring mitt ursprung. Jag tror ibland att männi
skors modersmål både av dem själva och av andra uppfattas som en näst-
intill kroppslig egenskap, ett slags "bio-akustisk" markör. Varför är vi 
utrustade med en så finslipad förmåga att varsebli avvikelser från de 
kroppsliga och språkliga normbilder som ligger till grund för kategorise
ringar i termer av ursprung? 



o 

väl förhöll sig med mina ögon som med de flesta andras. "An nej, 
sir" - sade optikern med ett maliciöst leende - "i det här landet 
finns en hel del människor som har väldigt litet avstånd mellan 
ögonen, det är inte så bra". Jag förstod ännu mindre och konversa
tionen växlade över till andra teman. När jag på kvällen på en 
stimmig pub träffade några kolleger, bl a Aidan, en irländsk kato
lik född och uppvuxen i Belfast, berättade jag om denna för mig 
märkliga episod, Aidan skrattade rått och berättade att det bland 
nordirländska protestanter finns en utbredd uppfattning att man 
kan känna igen katoliker på de tätt sittande ögonen, vilket dess
utom anses indikera att naturen och/eller Gud varit något mindre 
givmilda mot dem i fråga om andhga resurser. När jag hörde detta 
slogs jag plötsligt av tanken att om jag hade talat om för optikern 
att jag visserligen kom från Sverige, men egentligen var född i Po
len, hade han kanske - trots mätningen - levererat mina glasögon 
med alltför litet avstånd mellan fokalpunkterna på glasen. Dagen 
därpå exploderade en katolsk bomb i en liten stad ett par mil fran 
Belfast. 

När jag några dagar senare åkte taxi, frågade jag den katol
ske chauffören om han trodde att protestanter och katoliker nå
gonsin skulle komma att försonas. "Nej!", svarade han med en 
märkbar klang av trots i rösten, "jag tror inte att de två raserna 
någonsin kommer att leva i fred, i varje fall inte under min och 
mina barns livstid". Jag hade tyvärr inte tid att fråga taxichaufför
en om vad han egentligen menade när han beskrev katolikerna 
och protestanterna i Nordirland som två "raser". Som oinitierad 
iakttagare kunde jag nämligen inte själv konstatera några utseende
mässiga skillnader mellan medlemmar i de två grupperna. Den 
fastlåsta konflikten i Nordirland (med rötter i början av 1600-
talet, då skotska presbyterianer och engelska anglikaner kolonisera
de Irland), har lett till att katoliker och protestanter utvecklat ett 
finslipat system för ömsesidig identifikation där namn, uttal, upp
trädande, adress, skola, kläder samt enligt vissa forskare även 
ansiktsdrag används som markörer. Protestanter anser ofta att de 
kan urskilja katoliker genom deras "mörka keltiska drag" medan 



katolikerna beskriver protestanterna såsom utrustade med "anglo-
sachsiska" eller "skotska" drag^\ 

När det faktiska fenotypiska underlaget för gränsdragningar 
mellan grupper är minimalt - åtminstone jämfört med de "prototy-
piska" skillnaderna mellan stora befolkningskategorier, som t ex 
"vita", "asiater" och "svarta" - fylls den stereotypa utseendemässi
ga normbilden ("somatic norm image") på med påhittade detaljer, 
t ex avståndet mellan ögonen. När den katolske taxichauffören i 
Belfast beskrev de två grupperna som raser, använde han termen 
"ras" som en "folk concept", eller, som jag föredrar att kalla det, 
en vardagsantropologisk kategori. 

När jag dagen före min avresa från Belfast diskuterade den 
ovan skildrade episoden med en engelsk psykolog (med tyskt ur
sprung) vid University of Ulster, utbrast han: - Det här är ett ut
märkt exempel på ras som ett socialt definierat fenomen. I detta 
perspektiv beter sig de två grupperna i Nordirland som "sociala 
rasister" mot varandra. Vi hade dessvärre inte tid att fördjupa oss i 
de frågor som hans på flera sätt märkliga kommentar väckte hos 
mig. 

Katoliker och protestanter i Nordirland uppfattar således 
varandra som ett slags "raser", som dock inte är "riktiga" raser 

2) Se t ex Burton 1978; Marger 1985. Burton (ibid) kallar detta system 
för ömsesidigt igenkännande för "telling". Feldman (1991) ger en 
(alltför mångordig men intressant) semiotisk beskrivning av "telling". 
För en diskussion av gränsbevarande mekanismer i grupprelationerna i 
Nordirland se t ex Whyte 1986. Whyte (ibid) påpekar att endogami 
(ingifte inom gruppen) fortfarande tillhör de mest använda instrumen
ten för bevarande av gruppgränserna. Rent teoretiskt kan långvarig en
dogami inom en grupp leda till att åtminstone vissa gener så småning
om blir överrepresenterade inom gruppen jämfört med andra grupper 
(se Jakobi & Darlu 1988 samt hela volymen av Mascie-Taylor & 
Boyce (red): Human Mating Patterns). I Nordirland är det nog trots allt 
inte fråga om de gener som styr avståndet mellan människors ögon. I 
övrigt ger Smith & Chambers (1991) en övertygande och detaljrik bild 
av den roll som ekonomisk, politisk och social ojämlikhet spelar i kon
flikten mellan katoliker och protestanter i Nordirland. 



utan "sociala" dito. De är inte "riktiga" rasister utan snarare "socia
la rasister". I dag är det i vissa kretsar populärt att kalla ett sådant 
förhållningssätt "kulturell rasism" och det dröjer nog inte länge 
innan man får höra att det i Nordirland i själva verket handlar om 
"religiös" rasism - somliga har redan antytt att västerlandets för
hållningssätt till muslimer kan beskrivas med denna term. Språk
förbistringen på detta känsliga och laddade område blir alltmer 
svårhanterlig. 

Jag anser att äkta rasism tillhör de allra mest destruktiva 
krafter som verkar i mänskliga samhällen. För att kunna göra nå
got åt detta fenomen måste man först förstå det i hela dess djup 
och bredd. Som fallet är med alla svåra samhälleliga problem, vil
kas djupare orsaker vi saknar kunskap om, är risken för ideologise-
rande, moraliserande och politiserande förenklingar av fenomenet 
rasism stor. Sådana förenklingar snävar oftast till synfältet i kun-
skapssökandet och minskar därigenom starkt möjligheten att upp
nå en sådan djupare kunskap som utgör en oundgänglig förut
sättning för förändring. Den galopperande betydelseinflation som 
under de senaste åren drabbat ordet "rasism" har medfört att det i 
dag tycks kunna syfta på allt mellan nazisternas förhållningssätt 
till judar och en avvaktande eller reserverad hållning gentemot 
snart sagt vilken kategori av människor som helst. Om ordet till-
låtes att ha ett så brett spektrum av betydelser har det blivit helt 
oanvändbart som kunskapsinstrument. Samhälls- och beteendeve-
tenskapemas roll i detta sammanhang har dessvärre varit allt annat 
än konstruktiv. 

De akademiska discipliner som anser sig kunna bidra till utforsk
andet av området "etniska relationer" befolkas av en rik fauna av 
teorier, teoretiska fragment, termer och begrepp som i många fall 
tycks fördunkla - snarare än belysa - den komplexa verklighet de 
hävdas syfta på. Dels skiljer sig olika discipliner från varandra 
med avseende på de "delterritorier" (utsnitt ur eller perspektiv på 
verkligheten) de undersöker, dels härbärgerar varje disciplin inom 



sig olika teoretiska och metodologiska traditioner, som utvecklar 
egna deskriptiva terminologier och "förklaringsidiom". 

Till råga på allt detta brottas dessa discipliner - som till stor 
del utgörs av samhälls- och beteendevetenskaper - med grundläg
gande kunskapsteoretiska, meta-teoretiska och metodologiska 
problem, vilkas ursprung är att söka dels i den inneboende kom
plexiteten och svåråtkomligheten hos den verklighet de forskar på, 
dels i de av allt att döma kroniska missförstånden och kontrovers
erna kring centrala begrepp som "vetenskap", "teori", "orsak" och 
"förklaring", som på mer eller mindre missförstådda grunder im
porterats från naturvetenskaperna (för aktuella exempel på dessa 
kontroverser se t ex Secord 1982; Cummins 1983; Harré m f l  
1985; Coxon & Davies 1986; Fiske & Shweder 1986; Giddens & 
Turner 1987; Potter & Wetherell 1987). Det är således inte förvå
nande att området "etniska relationer" i betydligt större utsträck
ning präglas av kontroverser och problem som i mer eller mindre 
modifierad form importerats från de medverkande disciplinerna än 
av egna, områdesspecifika krämpor. 

Kontroverserna kring samhälls- och beteendevetenskaper
nas mål, medel och tillkortakommanden återfinns på olika nivåer 
och de flesta av dem har gamla anor. Dessvärre förefaller man inte 
ens vara enig om hur problemen bör diagnosticeras - om man t ex 
jämför två av de senaste antologierna, den ena av Fiske & Shwe
der (1986; sex discipliner representerade, inklusive en geofysiker), 
den andra av Giddens & Turner (1987; huvudsakligen sociologer), 
är diagnoserna på en rad punkter ganska olika i de två volymerna 
och graden av optimism respektive pessimism varierar både inom 
och mellan dem. Givetvis varierar även de recept på botemedel 
man föreslår. På den mest grundläggande nivån handlar kontro
verserna om frågan vad för slags vetenskap "social science" kan 
och bör vara och huruvida den överhuvudtaget kan vara vetenskap 
i någon rimlig betydelse av denna term. Vad som uppfattas vara en 
rimlig betydelse varierar givetvis mellan företrädare för olika 
discipliner samt även mellan olika trosbekännelser inom samma 
disciplin. 



Således, medan t ex sociologen Hörnans (1987) försvarar en 
moderniserad blandning av behaviorism, logisk positivism samt 
ontologisk och metodologisk individualism, pläderar socialpsyko
logen Gergen (1986) för en extrem form av subjektivism och 
kunskapsrelativism där allt hopp om generaliserbarhet måste ges 
upp. Det subjektivas status i den samhällsvetenskapliga kunskaps
processen vållar stora bekymmer. Det gäller både forskarens sub
jektivitet och den subjektiva sidan hos de sociala fenomen man 
studerar - man frågar (nu som för 90 år sedan) huruvida det är möj
ligt (och önskvärt) att eliminera forskarsubjektiviteten och om det 
som finns "i människors huvuden" (innebörder, intentioner, före
ställningar, värderingar mm) kan bli föremål för vetenskaplig 
forskning. På den sistnämnda frågan svarar somliga "ja", andra 
"nej" och en del "kanske". 

Det är intressant att notera att det nekande svaret kan nås 
via helt olika vägar (som t ex hos Rosenberg 1981, 1988; Fiske 
1986; Holzman 1986; Homans 1987). Ett annat och möjligtvis 
hoppingivande tema som framträder speciellt tydligt i Fiske & 
Shweders (1986) volym är sönderfallet av de föråldrade indelning
arna av akademiska ämnen. Till exempel utgör Levines (1986) al
ternativa klassifikation av psyko-sociala kunskapsdomäner av allt 
att döma en betydligt mera fruktbar grund för disciplinering av 
den vildvuxna pluralismen än den nygamla ämneschauvinism som 
frodas bland annat på vissa svenska universitet. 

Det vore givetvis absurt att kräva att alla de vetenskapliga 
discipliner som försöker utforska den komplexa psyko-sociala 
verkligheten i allmänhet och etniska relationer i synnerhet skulle 
vara teoretiskt och metodologiskt uniforma. Å andra sidan tende
rar det som kanske från början varit en nödvändig, sund och kon
struktiv pluralism att snabbt övergå i kaos. När man försöker bedö
ma kunskapsläget inom någon forskningsdomän är det en god tum
regel att använda antalet samexisterande och till varandra vagt el
ler inte alls relaterade teorier inom domänen i fråga som en om
vänt proportionell indikator på mängden av välgrundad, konsen-
suell kunskap - ju fler sådana teorier, desto mindre kunskap. Uti



från detta kriterium kan kunskapsläget inom området "etniska rela
tioner" knappast bedömas som särskilt imponerande. I en rapport 
publicerad för några år sedan (Lange & Westin 1985) skrev vi 
med anledning av detta: "Therefore, it is not surprising that the 
'state of the art' as far as the research on race and ethnic rela
tions is concerned is best described as a theoretical and empirical 
chaos". Sedan dess har knappast något hänt som skulle ge mig 
anledning att modifiera detta omdöme. 

Enligt min uppfattning förefaller en ansenlig del av den sam
hälls- och beteendevetenskapliga verksamheten vid närmare skär
skådande bestå i produktion av ord och termer (för en närmare be
skrivning av distinktionen se kapitel 3), vilkas relation till den 
verklighet de påstås syfta på oftast är, minst sagt, problematisk. 
För det mesta är den outredd. Inte sällan får man intrycket att varje 
verksam forskare på det i dag - vad volymen beträffar - enormt 
stora samhälls- och beteendevetenskapliga området har ambition
en att addera åtminstone ytterligare en term eller terminologisk 
nyans till det befintliga beståndet. Alltför ofta tycks detta resultera 
i vad Sartori (1984) kallar "terminologiskt slöseri" och McGuire 
(1985; 1986) "verbala hobbies". Mitt bidrag till denna diagnostis
ka vokabulär är "terminologiska pseudoinnovationer". Sartori 
(1984) konstaterar även att "Concept reconstruction is a highly 
needed therapy for the current state of chaos of most social scien
ces". Det är mot denna bakgrund som International Political 
Science Association (Internationella statsvetarförbundet) redan 
1970 organiserade en Kommitté för begreppslig och terminologisk 
analys, som sedermera även införlivats med Internationella socio
logförbundet. Den av Sartori redigerade volymen Social Science 
Concepts - a Systematic Analysis är en av dess produkter. Det är 
min bestämda uppfattning att forskningsområdet "etniska relation
er" är i starkt behov av - bland annat - sådan "terminologisk tera
pi", ty i annat fall blir det nästintill omöjligt att identifiera de kun
skapsfragment som trots allt tycks existera på detta område. 

"Ordets makt över tanken" har vid det här laget blivit en rätt 
utsliten fras, vars relevans icke desto mindre tycks öka i takt med 



tillväxten av det terminologiska beståndet. Tankens makt över (el
ler relation till) handling är som bekant långtifrån en enkel fråga, 
men en fundamentalt viktig aspekt på denna relation har fångats 
av sociologen W.H. Thomas i det välkända "Thomas-teoremet" 
(här återgivet i ett lätt modifierat skick): "Om människor definie
rar (tänker sig) något som verkligt, blir det verkligt i sina konse
kvenser". Av detta följer att ord, tanke, handling och den övriga 
verkligheten är sammanvävda i problematiska beroenderelationer, 
både inom och utanför vetenskapen. Det är viktigt att inse att 
Thomas-teoremet inte innebär att allt som människor föreställer 
sig som verkligt (och klär med ord) blir verkligt i den form det är 
tänkt - om så vore fallet skulle världen snabbt kunna göras om till 
den bästa av alla världar, om man bara såg till att folk endast tänk
te rätta tankar. Det man inom socialpsykologin kallar "självupp
fyllande profetior" är endast ett relativt sällsynt specialfall av 
Thomas-teoremet. Det viktiga med detta "teorem" är insikten att 
när människor handlar utifrån sina föreställningar om vad som är 
verkligt (och/eller sant), blir både handlingarna och deras konsek
venser verkliga nästan helt oberoende av sannings- eller verklig
hetshalten i föreställningarna. Detta gäller såväl samhällsveten
skaperna som det sociala liv de försöker studera. 

Hur förhåller sig den teoretiska och terminologiska mang-
fald som kännetecknar dessa vetenskaper till den sociala verklig
heten? Problemet är mycket komplicerat och jag återkommer till 
detta i nästa kapitel. Ett tankeexperiment kan dock illustrera det 
jag menar så här långt. I Tarkovskijs underfundiga science-fiction 
film "Solaris" skildras en märklig planet, täckt med ett hav som har 
den förunderliga förmågan att materialisera det som rör sig i män
niskors huvuden. Antag nu att en del av detta hav transporterats 
till jorden. Antag vidare att det finns åtminstone något tankeinne
håll bakom alla de termer som samhälls- och beteendevetenska
perna producerar, framförallt sådana som kan sägas utgöra ontolo-
giska utsagor, som innebär att vissa företeelser (t ex grupper, so
ciala klasser, strukturer, processer, egenskaper, motiv, behov, mm) 
konstateras eller antas existera. Det är intressant att fraga sig vad 



en konfrontation mellan Solarishavet och de samlade utövarna av 
dessa vetenskaper skulle resultera i. 

Ett tänkbart scenario vore till att börja med ett fullständigt 
kaos, i vilket inte ens den vigaste dialektiker (om en sådan skulle 
lyckas överleva de dialektiska idéernas materialisering) skulle 
kunna hitta rätt. Därefter skulle många - om inte de flesta - av de 
materialiserade idéerna förinta varandra, eftersom deras ömse
sidiga relationer redan på begreppsstadiet kan liknas vid förhål
landet mellan materia och anti-materia. I början av detta sekel ställ
de Georg Simmel den numera klassiska frågan: "Hur är samhället 
möjligt?". Efter åtta decenniers forskning och hyllkilometer av lit
teratur förefaller inte samhällsvetenskaperna ha kommit särskilt 
mycket närmare svaret på denna till synes enkla fråga. I dag bör 
man snarare fråga om det kan vara möjligt att samhället och män
niskan på en och samma gång är allt det som dessa hyllkilometer 
innehåller. Tankeexperimentet ovan avsåg att antyda att om alla 
som producerat dessa textkilometer hade åtminstone bara delvis 
rätt, skulle samhället vara omöjligt. 

Av skäl som inte ens i starkt förenklad version kan redas ut 
inom ramen för föreliggande arbete genomsyras de ovan nämnda 
teoretiska, metodologiska och terminologiska kontroverserna dess
utom av olika ideologiska (inte sällan även manifest politiska) pre
ferenser och ställningstaganden, både hos enskilda forskare och 
hos traditioner och kotterier inom och mellan discipliner. Då forsk
ningsområdet "etniska relationer" uppenbarligen rör en politiskt 
och socialt laddad, brännande och inte sällan bokstavligt blodig 
verklighet, är närvaron av de ideologiska/politiska under- och över
tonerna inte förvånande. Huruvida detta kan bidra till kunskapsut
vecklingen på området råder det delade - och givetvis ideolo
giskt/politiskt betingade - meningar om. Jag själv tillhör dem som 
anser att ideologiserandet och politiserandet av teoribildningen 
och terminologin inom samhällsvetenskapen i allmänhet och forsk
ningen om etniska relationer i synnerhet har en destruktiv inver
kan på kunskapstillväxten av skäl som jag återkommer till längre 
fram. Av detta följer emellertid inte att jag anser att forskare kan 



svära sig fria från ansvar för sin forskning. Ansvaret kan emeller
tid uppfattas på olika sätt och för min del ansluter jag mig till det 
synsätt som kanske mest slagkraftigt formulerats av en av de mest 
kända etnicitetsforskama: 

"We academics are the court jesters of advanced capi
talist societies. It is our raison d'etre to be irreverent, 
iconoclastic, challenging, infuriating. Our role is not to 
play politics, but to question our society and make peo
ple uneasy. We should be grateful that we are not taken 
seriously, for, if we were, we would be thrown in jail or 
in mental asylums, as many of our colleagues are in 
'people's democracies'. We have, I think, only one so
cial responsibility: to be intellectually honest and not to 
shift our ground to suit the fashion or the expediency of 
the moment. We must have the courage to be unpopular, 
not only with the high and mighty but also, if necessary, 
with the downtrodden, whose apparent virtue is, alas, 
but a manifestation of their impotence" (van den 
Berghe 1986, s 253). 

Sammanfattningsvis förefaller samhälls- och beteendevetenskap-
erna knappast äga optimala förutsättningar för att bidra till klar
görandet av de centrala termerna inom området etniska relationer. 
Deras bidrag ökar snarare den terminologiska och begreppsliga 
förvirringen, inte minst när det gäller de viktiga termerna "ras" och 
"rasism". Att så är fallet när det gäller termen "rasism" exemplifi
eras i nästa kapitel. 

3i±k 



2 BABELS TORN: "RASISMER" 

Termen "rasism" lever många liv såväl inom forskningen på om
rådet etniska relationer som inom den massmediala världen och 
vardagslivet. Man kan knappast öppna en svensk tidning utan att 
möta termen i något mer eller mindre sensationsbetonat samman
hang. Medan forskarna med stor frenesi producerar ständigt nya 
varianter på termens betydelse, förefaller både det massmediala 
språket och vardagsspråket numera ha accepterat en maximalt vid 
betydelse hos termen: "rasism" är något som definitionsmässigt 
präglar majoritetsbefolkningens förhållningssätt till "invandrare". 
Medan de distinktioner mellan olika "rasismer" som produceras av 
forskarna bidrar till språkförbistringen bl a genom sina oklara rela
tioner till den faktiska verkligheten, består massmedias bidrag till 
samma förbistring i att den nebulösa, allomfattande betydelse som 
där tilldelats termen "rasism" drar många olika skeenden i denna 
verklighet över en kam. Ett fåtal forskare har försökt rensa den 
vildvuxna terminologiska och begreppsliga floran. Till dem hör de 
engelska sociologerna Michael Banton och Robert Miles. 

Banton (1988, s 25-28) urskiljer fyra innebörder av termen 
"rasism". Ordet dök upp i europeiska språk i början av 1930- talet 
och användes först som beteckning på doktrinen att ras (uppfattad 
som "typ") bestämmer kultur - vissa rastyper ansågs vara av natu
ren överlägsna när det gäller förmågan att skapa (en viss sorts) 
civilisation. Under 1960-talet började man i USA ge termen "ra
sism" en betydelse som syftade på användningen av rasdistink
tioner och attityder i syfte att underordna och kontrollera en kate
gori av människor avgränsad på grundval av raskriterier - ordet 
förknippades alltmer med en moralisk bedömning och började bli 
ett tillmäle. 

En tredje användning av termen "rasism" lät den beteckna 
ett historiskt komplex som uppstått inom kapitalistiska samhälls
system i syfte att underlätta exploatering av kategorier av männis
kor definierade i termer av ras. Den ursprungliga termen för detta 
var egentligen "rasfördomar" ("racial prejudice"), men kring 1970 
ersattes detta med "rasism". En fjärde, mycket nebulös betydelse 
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hos termen låter den syfta på allt som anses ha samband med 
rasdiskriminering, rasfördomar, bristande jämställdhet eller apart
heid. Den massiva oklarheten hos denna betydelse har medfört att 
en hel rad av olika "subarter" av rasism har skapats med hjälp av 
olika adjektiv: biologisk, sociobiologisk, politisk, strukturell, kul
turell, ekonomisk, vetenskaplig, modern, gammaldags och några 
till. Denna betydelse - om den nu kan kallas så - blandas ofta 
samman med t ex "etnocentrism" och "främlingsfientlighet" och 
används till råga på allt som synonym till "etnicism". 

En mycket viktig företeelse som inte uppmärksammas till
räckligt är den "substantivisering" av adjektivet "rasistisk" som på 
ett smygande sätt börjat omforma vardagslivets sociala ontologi. 
Om man säger att någon har rasistiska attityder eller företräder en 
rasistisk doktrin (eller ideologi), implicerar detta vardagspsykolo-
giskt sett att personen i fråga attribueras förhållningssätt som i 
princip går att ändra, vare sig man nu anser att det som krävs för 
sådan förändring är argumentation, information, kognitiv terapi, 
politisk omskolning eller fler utlandsresor. När däremot någon 
beskrivs med substantivet "rasist" blir de underliggande implika
tionerna (eller antagandena) väsentligt annorlunda - man ser 
vederbörande som en viss sorts människa, kanske rentav en 
"typ", och det som tidigare var (åtminstone i princip) modifierbara 
förhållningssätt omvandlas till personliga egenskaper (som som
liga kanske rentav kan anse vara "medfödda"). Det är således inte 
längre attityder eller handlingar som det är fel på, utan den män
niska som har eller utför dessa. Jag tror det vore bade intressant 
och viktigt att undersöka vilka föreställningar människor - fors
kare, journalister och "vanliga" människor - har kring på detta sätt 
substantiviserade "rasister"^^^. 

5i±ie 

Låt mig ge några exempel på den minst sagt varierande använd
ningen av termen "rasism" i aktuell forskning. I sin ytterst am
bitiösa (och i mångt och mycket intressanta) diskursanalytiska och 



funktionalistiska dissektion av "etniska fördomar", "rasism" och 
"etnicism" ger van Dijk (1987) följande synpunkter på termen 
"racism" och några besläktade ord, som är värda ett mera omfat
tande citat på grund av deras representativitet för den "radikala" 
falangen inom västeuropeisk forskning: 

"Especially in Western Europe, in particular in the coun
tries that have immigrant workers from several Mediterra
nean countries, the discourse of race and racism has grad
ually taken a more sophisticated form by focusing primari
ly on 'ethnic' properties of minority groups, and by em
phasizing 'cultural' differences...(the term) 'ethnicism' ac
counts for prejudice and discrimination against ethnic mi-

3) I början av 1989 svämmade framförallt kvällstidningarnas spalter 
över av "reportage" kring "rasistnästet" på Kronobergshäktet i Stock
holm, särskilt en namngiven person som lystrade till smeknamnet 
"fiihrern". Det är på flera sätt lärorikt att läsa de förklaringar personen i 
fråga gav när han tillfrågades om han var "rasist": "Visst kan man kalla 
mig rasist, men bara i ordets ursprungliga betydelse, dvs en person 
som vill bevara sina rötter och behålla banden till det förflutna." 
{Expressen, 17.1.1989, s 6). I ett retoriskt perspektiv är dessa argument 
identiska med dem som i andra kontexter används med helt andra kon-
notationer, av de flesta betraktade som betydligt mera konstruktiva, t ex 
i fråga om nödvändigheten att bevara sin etniska/nationella/kulturella 
identitet och särart samt när det gäller "patriotism". Det verkar inte som 
om särskilt många upptäckt denna paradox. När människor substanti-
viseras som "rasister" börjar det bli legitimt att utsätta dem för handlin
gar som vore svårare att rättfärdiga om det gällde adjektiv. I en av sina 
insiktsfulla fotnoter skrev Arne Trankell en gång att "de fördomsfrias 
hat mot de fördomsfulla går inte heller avför hackor". När jag den 30 
november 1991 bevittnade en konfrontation mellan demonstrerande 
"rasister" och motdemonstrerande "anti-rasister" i Kungsträdgården i 
Stockholm tänkte jag osökt på denna fotnot - anti-rasisternas beteenden 
fyllde mig med en ambivalens som inte helt kunde kompenseras av de
ras förment progressiva uppsåt. I de lika många som eldiga talen beteck
nades rasister som "slemmiga, vulgära, primitiva typer" som så snart 
som möjligt borde "krossas", "utrotas" respektive "städas bort" från vå
ra gator. Ju längre jag l̂ ŝsnade desto mer började rasisterna te sig som 
en nästintill undermänsklig kategori utrustad med vissa fenotypiska 
kännetecken. En ras? 



nority groups in gener al... Our term 'racism'... is intended 
to cover also the notion of 'ethnicism'... Racism or eth-
nicism are taken as notions that denote complex social 
phenomena both at the abstract, macro levels or societal 
structures, and at the micro levels of social cognition, dis
course, communication and interaction... Racism is an ab
stract property of social structures at all levels of socie
ty... " (van Dijk 1987, s 28). 
"... ethnic prejudice is the mental program of racism... eco
nomic, historical and sociocultural factors have engen
dered rather specific ethnic prejudice in the Northwest, 
especially against racial or ethnic minority groups in these 
countries. Here, ethnic categorization has long been asso
ciated with explicit or more implicit beliefs about White 
superiority, which appeared to be most functional in the 
contexts of colonialism, imperialism and capitalism... The 
ethnic prejudices in such a context, then, are rather differ
ent from those in, for instance, many Third World coun
tries where there are conflicts and prejudices among dif
ferent ethnic groups (e.g. also based on caste, class, reli
gious or linguistic differences). Such ethnic conflicts are 
usually local or regional, whereas White racism is a more 
global problem, related to the equally problematic mili
tary, economic and cultural dominance of a majority of 
color by a White minority. The point of this admittedly too 
brief statement is also to emphasize that White prejudice 
and racism in the Northwest cannot simply be 'excused', as 
is the case in some racist discourse referring to the 'uni
versal', if not 'natural' character of racism, ethnicism or 
ethnocentrism" (ibid, s 223). 

Flera ganska besynnerliga slutsatser följer av ovanstaende citat. 
"Etnicism" är således en mera sofistikerad form av rasism som 
uppträder främst i nordvästra Europa, riktad framförallt mot in
vandrade arbetare från medelhavsländerna. Denna sofistikerade 
form av rasism påstås yttra sig som fördomar och diskriminering 
mot etniska minoriteter i allmänhet, men av van Dijks exemplifie
ringar följer att termen egentligen bara syftar på nordeuropeisk 
och nordamerikansk rasism riktad mot alla som inte kategoriseras 



som vita nordeuropéer/nordamerikaner respektive deras "exporte
rade" ättlingar. Eftersom van Dijks term "rasism" skall täcka även 
"etnicism" är det svårt att förstå varför den senare termen inte av
skaffas - tvärsigenom boken har van Dijk svårt att välja vilken fot 
han skall stå på i denna fråga. Det geopolitiska område han kallar 
"the Northwest" har således utvecklat en unik form av rasism 
och/eller etnicism (i själva verket den enda "äkta" rasismen/etni-
cismen i hela världen), som spelat en funktionell roll för kolonia
lism, imperialism och kapitalism och som numera utgör ett globalt 
problem. Alla andra "etniska fördomar" (oavsett hur många mil
joner liv de släckt) är något väsentligt annorlunda - de utgör unika 
"lokala" eller "regionala" företeelser och har framförallt ingenting 
med rasism (och/eller etnicism) att skaffa. 

Till att börja med kan man bli imponerad av det funktiona
listiska analysmaskineri van Dijk riggar upp i sin bok - ett riktigt 
"assemblage" av gods från allehanda lämpliga forskningsriktning
ar. I den bild som kommer ut ur maskineriet gnisslar de rasistiska 
samhällsstrukturerna i västeuropeiska (och västeuropeiskt influera
de) länder obönhörligt och de vardagsdialoger van Dijk analyserat 
framstår till sist som ofrånkomliga - de kan ju inte se ut på ett an
nat sätt, ty deras funktion är att upprätthålla strukturen. Med avse
värt diskursanalytiskt skarpsinne snurrar van Dijk på i sitt funktio
nalistiska ekorrhjul, ledd av en världskarta över rasproblem ritad 
av en person drabbad av en speciell sorts självförvållad, selektiv 
blindhet. Jag ser van Dijks uppfattning om fenomenet rasism som 
ett praktexempel på en i och för sig intressant, komplex forsknings
ansats som genom ideologisk/politisk snedvridning (med åtföljan
de terminologiskt/ontologiskt "gerrymandering") blir kunskaps-
mässigt steril inom en bredare, historisk-geografisk referensram. 
Även om jag uppskattar van Dijks konstaterande att rasism inte är 
en egenskap hos individuella människor, anser jag i övrigt att hans 
terminologiska cirkuskonster utgör ett tungt vägande bidrag till 
den begreppsliga förvirringen på området. 

I sin senaste bok om rasism i massmedia tycks van Dijk 
(1991) börja med vissa begreppsanalytiska ambitioner, men ham
nar snart tillbaka i samma slags "definitioner" som i det tidigare 



refererade verket. Således definierar han nutida rasism ("contem
porary racism") som "a complex societal system in which peoples 
of European origin dominate peoples of other origins, especially 
in Europe, North America, South Africa, Australia and New 
Zealand". All rasism i dagens värld är således enligt denna defini
tion liktydig med den dominans som människor av europeiskt 
ursprung utövar över människor av icke-europeiskt ursprung. Alla 
andra dominansrelationer där den dominerande gruppen "racialis-
erar" (i Miles', 1989, betydelse) den dominerade gruppen är defi-
nitionsmässigt inte instanser av rasism."*̂  Det är i detta samman
hang inte förvånande att van Dijks historiska perspektiv på 
"rasism" sträcker sig endast till början av den europeiska kolo-
nialiseringen av "icke vita" folk - något annat är inte möjligt inom 
det (i vissa avseenden) slutna tankesystem som van Dijks synsätt 
utgör. 

4) Van Dijk (ibid, s 24, 25, 38) har tydligen läst Robert Miles' bok (Miles 
1989), av allt att döma på samma sätt som fan läser Bibeln. Miles gör en 
kondenserad historisk tillbakablick på det han kallar "representations of 
Other", dvs hur olika grupper/kategorier av människor under historiens 
lopp konstruerat mentala bilder av "den andre", främst sådana "andra" som 
uppfattats som främmande och olika. Även om Miles huvudsakligen (och 
avsiktligt) inriktar sig på européemas representationer av icke-europeiska 
"andra", är hans historiska exposé nyanserad och man möter ofta påpekan
den att konstruktion av (både positivt och negativt laddade) mentala bilder 
av "den andre" inte är någon unik europeisk specialitet. I detta avseende är 
vi alla enligt Miles' (och min egen) uppfattning lika goda kålsupare. Miles 
ger även en lika nyanserad framställning av kolonialismens roll i detta 
sammanhang, varav framgår bl a att konstruktion av både negativa, positi
va och ambivalenta mentala bilder av "den andre" i flera fall ägde rum 
efter det att denne "andre" kolonialiserats och exploaterats. Van Dijk har 
missat detta totalt, respektive valt att inte bry sig om det. När det gäller 
van Dijks ovan citerade senaste "definition" av rasism, utgörs den kanske 
bästa kommentaren därtill av ett citat från Miles (1989, kapitlet om 
"begreppslig inflation", s 53), i vilket han sammanfattar sin mycket kritis
ka diskussion av de amerikanska definitionerna av "institutionell rasism': 
"In sum, all 'white' people are universally and inevitably sick with rac
ism". 



Ungefär samma andas barn är Skutnabb-Kangas' (1986) enögda 
bestämningar av "rasism" och "etnicism". Helt korrekt skriver hon 
att den tidigare biologiskt bestämda rasismen byggde på ett för
modat samband mellan biologiska och psykiska "rasegenskaper". 
Däremot är det enligt min mening inte korrekt att påstå att den bio
logiska rasimen som ideologi främst användes för att rättfärdiga 
den "vita rasens" utsugning av andra "raser" (Skutnabb-Kangas 
1986, s 202). Att förhållandet mellan "vit" rasism och kolonialism 
inte var så enkelt framstår tydligt t ex hos Banton (1987; 1988), 
Miles (1989) och Horowitz (1985). Men semantiken börjar svikta 
när Skutnabb-Kangas skriver att 

"1 stället för att betona biologiska skillnader, som man se
dan förknippar psykiska skillnader med, betonar man nu 
etniska och kulturella skillnader. Rasismens nuvarande 
form kallas etnicism. Etnicism är fortfarande den ideologi 
och de strukturer som används för att legitimera en ojämlik 
fördelning av världens resurser mellan olika grupper, men 
det är inte längre biologiska argument som används, utan 
kulturella argument." (Skutnabb-Kangas 1986, s 202-
203). 

Om inte biologiska argument används, vilka skäl finns det då för 
att fortsätta att använda termen "rasism"? Några rader längre fram 
hävdar Skutnabb-Kangas (efter att på vägen ha helt missförstått 
vad sociobiologin har att säga om kulturer) att den nyaste formen 
för rasism är "lingvicism". Men eftersom den grundläggande funk
tionen hos alla dessa "ismer" enligt Skutnabb-Kangas är exploate
ring av vissa grupper, varför krångla till det genom att säga att et
nicism och lingvicism är rasism (fast ändå inte riktigt)? Det finns 
alldeles tillräckligt med termer som skulle kunna beskriva detta, 
t ex som exploatering med olika förevändningar eller legitimering
ar. I stället ges "rasism", "etnicism" och "lingvicism" här sken av 
att vara objektiva, till och med "vetenskapliga" termer som beskri
ver välavgränsade former av socialt skeende, medan de i själva 
verket är ideologiska moraliserande slagord formulerade utifrån en 
speciell politisk ståndpunkt. 



Detta leder till den absurda konsekvensen att man kan for
mulera nya "ismer" i all oändlighet för att "beskriva" nya förevänd
ningar för eller former av dominans och ändå (genom deklaration) 
hävda att det fortfarande rör sig om "rasism". Om något land for
mulerar argumentet att det är befogat att exploatera ett annat land 
eftersom det sistnämndas klimat är varmare, skulle detta kunna 
döpas till "klimatism" och deklareras utgöra den modernaste for
men av "rasism"^^. Skutnabb-Kangas' "morfologiska arbete" med 
rasismen slutar dock inte med detta - ytterligare former urskiljs 
med stor frenesi och undermålig precision. Således kan man tala 
om öppen och dold rasism, synlig eller osynlig rasism, handlings-
orienterad eller attitydorienterad rasism, medveten rasism, struktu
rell (institutionell) eller ideologisk (kulturell) rasism samt indi-

5) Ytterligare en sådan "ism" kommer som ett brev på posten i van Dijk 
(1991). I sin allt annat än klargörande diskussion av relationen mellan 
"rasism" och "etnicism" konstaterar han (ibid, s 26) att de kulturella 
distinktioner, som av européerna i dag används för att legitimera för
tryck (eller "exclusion") av icke-européer utgör en modern variant av 
den tidigare rasismen, vilket innebär att den "gamla" rasismen transfor
merats till "etnicism" (andra kallar detta "kulturell rasism"). Därefter 
deklarerar van Dijk att han av begreppsekonomiska skäl (det är inte bra 
att ha alltför många termer !!) föredrar att fortsätta att använda termen 
"rasism" som en paraplyterm, som omfattar både "rasism" i strikt me
ning (som han dock aldrig lyckats definiera) och allehanda former av 
"etnicism". Men hans "neologismgenerator" fortsätter att snurra, efter
som han i nästa stycke konstaterar att man måste särskilja en så definie
rad "generell rasism" från olika former av inomeuropeisk "etnicism", 
som t ex "razzismo", som somliga använder för att beskriva norditalie
nares förhållningssätt till syditalienare, eller engelsmännens inställning 
till irländare. Dessa varianter bör enligt van Dijk kallas "regionalis
mer". Eftersom termen anges i pluralis, antar jag att dessa företeelser 
måste indexeras på ett lämpligt sätt, t ex regionalism 1, regionalism 2 
osv. van Dijk är professor i "diskursstudier" vid Amsterdamuniversite
tet. Jag tycker att de delar av hans empiriska studier av vardagsdis
kurser jag läst är skarpsinniga och intressanta. Det är dock märkligt 
att en människa som professionelt sysslar med sprakanalys kan hamna i 
det slags begreppsliga sörja som hans "definitioner" av de ovan 
nämnda termerna utgör enligt min mening. 



dividuell rasism. Exemplifieringarna är besynnerliga: Skutnabb-
Kangas anser t ex att när amerikanska forskare kallar USA en en-

6) Uttrycket "institutiowe// rasism" är vilseledande: om rasism är en ideolo
gi som används i syfte att underlätta och legitimera exploatering, måste det 
på något plan finnas åtminstone ett minimum av avsiktlighet i detta; i 
annat fall får man inte använda uttryck som "i syfte att" eller "för att". Att 
både konkreta institutioner och lagstiftning i ett land kan visas ha negativa 
konsekvenser för vissa grupper betyder emellertid inte att det handlar om 
avsiktliga handlingar. Det är således en väsentlig skillnad mellan "institu-
iionaliserad rasism", där Sydafrika är paradigmexemplet, och oavsiktliga 
konsekvenser av institutioners arbetssätt som bevisligen kan drabba vissa 
grupper eller kategorier, men där inga som helst föreställningar om "raser" 
(eller etniska grupper) haft inflytande på arbetssättens ursprungliga utform
ning. Många forskare som skriver om "rasism" (men även andra) blandar 
på ett hopplöst sätt ihop de två begreppen "instrument" och "funktion". 
Instrument är medel som medvetet används av "aktörer" (som kan vara in
divider eller institutioner) i syfte att uppnå avsedda mål; funktioner är nå
got som endast kan fastställas (eller, vilket oftast är fallet, teoretiskt postu
leras) etiskt, dvs av observatörer som (åtminstone delvis eller för stunden) 
befinner sig utanför det "system" vars funktioner analyseras. Systemet kan 
utgöras av individer, institutioner mm. En grundläggande förutsättning för 
fastställande av funktionalitet är att de individer som utgör eller befolkar 
det system vars funktionalitet analyseras inte är medvetna om de funktio
nella konsekvenserna av sina handlingar. Allt detta tycks emellertid vara 
helt klart för Miles (1989), som presenterar en i mina ögon briljant analys 
av den begreppsliga inflation som "institutionell rasism" lett till. Den ame
rikanska innebörden bakom denna term importerades av flera europeiska 
(främst engelska) forskare, som accelererade den semantiska degenera-
tionen hos begreppet. Tätt sammanknutet med dogmen att "rasism" är ett 
unikt kännetecken hos "vita" har begreppet "institutionell rasism" lett till 
absurda konsekvenser. Ett paradexempel är uppfattningen att alla former 
och grader av ojämlikhet som kan konstateras hos de "icke vita" jämfört 
med de "vita" är ett resultat av "rasism", som således anses förklara ojäm
likheten. I själva verket är denna "förklaring" indefinierad i den "helhets
bild" som ligger till grund för uppfattningen. Detta synsätt gör det bl a 
omöjligt att förklara t ex de socioekonomiska skillnader som bevisligen 
föreligger mellan olika subkategorier bland de "icke vita". Det råder ingen 
som helst tvekan om att etnisk och rasmässig diskriminering äger rum i 
västerländska (och andra) samhällen. Av detta följer dock inte att alla 
olikheter mellan etniska och "rasmässiga" kategorier i fråga om tillgång 
till resurser är resultatet av (rasistisk) diskriminering. 



gelsktalande nation (trots att drygt 30 miljoner av befolkningen 
har ett annat modersmål) är detta en instans av omedveten rasism 
(i konsekvensens namn borde hon rimligen kalla detta lingvicism). 

Med dessa morfologiska konster är det inte förvånande att 
Skutnabb-Kangas till sist kan identifiera det svenska förhållnings
sättet till finska invandrare i Sverige som dold (ur förövarens 
synvinkel), osynlig (ur åskådarens synvinkel), omedveten, kultu
rell och institutionell rasism - skulle det kunna bli något annat? 
Den ideologiska enögdheten i Skutnabb-Kangas' framställning le
der dessutom till en pinsamt ensidig exemplifiering av "rasismens 
yttringar: när hon skriver om den "nordiska rasismen" handlar 
exemplen om Sverige och Danmark, främst det svenska förhåll
ningssättet till finska invandrare. Man får det bestämda intrycket 
att t ex Finlands inställning till flyktingmottagande aldrig - trots 
den nästan allomfattande vida "definitionen" av rasism - skulle i 
Skutnabb-Kangas' ögon kunna utgöra ett exempel på rasism. Och 
trots att Skutnabb-Kangas' citat av Kyrkornas Världsråds upp
fattning om hur rasism bekräftas och förstärkes passar som hand i 
handske på de etniska ryssarnas förhållningssätt till folken i de 
asiatiska republikerna i Sovjetunionen'̂ ^ (se t ex Karlins 1987), kan 
jag aldrig tänka mig att hennes morfologiska elaborering av fe
nomenet "rasism" skulle av henne själv tillämpas pa vare sig detta 
eller en rad liknande fall - de är nog tryggt bortdefinierade ur hen
nes synfält. Man märker ingen vidgning av detta synfält i Skut-
nabb-Kangas & Cummins (1988). 

7) Detta skrevs hösten 1989. Sedan dess har mycket hänt såväl i det 
land som då fortfarande var Sovjetunionen som i övriga Östeuropa. De 
tidigare undertryckta etniska och nationella distinktionerna har formli
gen exploderat som en "primordial" kraft, som vanligt manipulerad av 
diverse politiska (och andra) entreprenörer. Jag kan inte låta bli att und
ra hur de forskare mot vilka jag polemiserar i dag möblerar sina respek
tive världsbilder, främst kanske i fråga om exemplifieringar av de be
greppsliga "instrument" de utvecklat. 



En veritabel orgie i amerikanska rasismvarianter hittar man i 
Dovidio & Gaertner (1986) - förutom de tre sorter jag redan nämnt 
(kulturell, individuell och institutionell; dessa tre urskildes redan 
av Jones 1972) avgränsas även följande: ambivalent, aversiv, do-
minativ, modern, old fashioned och symbolisk. Ambivalent rasism 
(eller snarare "racial ambivalence") innebär att vita amerikaner har 
två, delvis oförenliga, förhållningssätt till svarta: dels uppfattas de 
sistnämnda som missgynnade och därför i behov av hjälp, dels ses 
de som avvikande från de dygder som anvisas av dominerande 
värden i majoritetssamhället. På djupet är således denna ambiva
lens rotad i en konflikt mellan humanitär sympati för missgynnade 
grupper och protestantisk, individualistisk etik (Katz, Wackenhut 
& Hass 1986; i viss mån liknar detta Myrdals "amerikanska di
lemma"). 

Aversiv rasism anses av Gaertner & Dovidio (1986) vara en 
kontrast till den mera traditionella, dominativa rasismen (även 
kallad "red-necked racism"): medan den sistnämnda ageras ut utan 
hämningar och ambivalens, är den aversive rasisten fångad i en 
konflikt mellan uppriktigt kända egalitarianistiska värden och 
omedvetna eller halvmedvetna negativa föreställningar om och 
känslor mot de svarta, som tillhör det kulturella arv majoriteten in-
socialiseras i. Det som skiljer aversiv rasism från ambivalent dito 
är att definitionen av den sistnämnda antar att genuina positiva at
titydkomponenter i de vitas förhållningssätt mot de svarta är 
mycket vanliga, medan Gaertner & Dovidio anser att enbart sym
pati utan känslor av vänskap och respekt inte kan betraktas som en 
verkligt positiv "racial attitude". På grund av att de negativa före
ställningarna och känslorna är bortträngda tror dock den aversive 
rasisten själv att han/hon har en positiv attityd till de svarta. 

Modem rasism är en term som syftar dels på en teori om en 
form av rasism, dels på en attitydskala. Termen, teorin och skalan 
utvecklades av McConahay m fl i samband med ett praktiskt pro
blem: "How do we measure racial attitudes in the general public 
when the issues, the climate and the structure of public opinion 
has changed?" (McConahay 1986, s 92). Den moderna rasismen 



kännetecknas av följande uppfattningar: diskriminering av svarta 
tillhör det förflutna, eftersom svarta numera har friheten att kon
kurrera på marknaden och avnjuta de saker de har råd med; å and
ra sidan trycker de svarta på för hårt, för fort och på ställen där de 
inte är önskvärda och denna taktik samt deras krav är inte rättvisa; 
därav följer att de förbättringar som de svarta fått under den se
naste tiden är oförtjänta och de samhällsinstitutioner som med
verkat till detta ägnar de svarta mer uppmärksamhet än dessa är 
värda att få. 

Till detta adderas uppfattningen att "rasism" är något ont, 
men att termen enbart syftar på de föråldrade stereotypa föreställ
ningarna om svartas intelligens, ambition, hederlighet mm samt 
öppet stöd för segregation och diskriminering. Moderna rasister 
anser således inte själva att de är rasister, eftersom de uppfattning
ar de hyser är empiriska fakta. Old fashioned rasism är således det 
som moderna rasister anser att de inte är. Symbolisk rasism defini
erades 1976 på följande sätt: "att med hjälp av abstrakta ideolo
giska symboler och symboliska beteenden uttrycka känslan att de 
svarta bryter mot omhuldade värden och för fram illegitima krav 
på ändringar i de rådande relationerna mellan vita och svarta" 
(McConahay & Hough 1976). Medan McConahay själv börjat an
vända termen "modern" i stället för "symbolisk" som bestämning 
av denna form av rasism, fortsätter andra (t ex Sears 1988; Sears 
& Kinder 1985) att hävda att "symbolisk" är den mera adekvata 
benämningen. Ytterligare andra, som t ex Bobo (1983), störs av 
termen "rasism" som beteckning på dessa föreställningar och för
hållningssätt och föreslår uttrycket "sofistikerad fördom" som al
ternativ. 

De terminologiska nydaningar jag kortfattat beskrivit ovan 
sammanhänger med de förändringar i amerikanernas sätt att be
svara attitydfrågor som forskarna började märka efter medborgar
rättsrörelsens (relativa) framgångar i fråga om de svartas rättig
heter och situation i USA. Att öppet uttrycka "gammaldags" rasis-
tiska föreställningar och attityder började bli allt mindre gångbart 



och de gamla attitydpåståendena och frågorna måste ersättas med 
nya, som bättre kunde fånga den "dolda" rasism vars existens un
der den nya "fernissan" man var övertygad om. Samtidigt började 
alltmer intrikata psykologiska och psyko-sociala mekanismer pos
tuleras för att förklara hur djupt liggande rasistiska tendenser kun
de överleva under det normativa trycket från jämlikhetssträvan
dena. Somliga menar att dessa nya former av rasism egentligen in
te är rasism, andra anser att "rasism" fortfarande är en adekvat be
nämning på den företeelse som det djupare sett handlar om. 

Problemet med den forskning jag hänvisat till ovan är att 
den helt och hållet inriktar sig på amerikanska förhållanden och 
nästan uteslutande sysslar med relationerna mellan vita och svarta 
i USA. I Dovidios & Gaertners (i mångt och mycket läsvärda) an
tologi hänvisas i stort sett inte alls till andra minoriteter och inter
nationella utblickar saknas helt och hållet. Den amerikanska "vita 
rasismen" i förhållande till de svarta blir på så sätt prototypen för 
all rasism, något som präglat den amerikanska forskningen om 
rasrelationer under lång tid. De terminologiska diskussionerna av
speglar även en ambivalens hos forskarna själva när det gäller an
vändningen av termen "rasism". 

Man måste även komma ihåg att flera av de ovannämnda 
"rasismvariantema" har fått sina innebörder härledda ur (eller sna
rare överförda från) konkreta attitydpåståenden och strikt sett har 
inte någon annan betydelse än vad som anges av dessa påståenden, 
som nästan uteslutande syftar på amerikanska förhållanden. Mina 
kritiska kommentarer innebär inte att jag förnekar att de svartas si
tuation i USA i mångt och mycket utgör en moralisk, politisk och 
social skandal. Jag menar inte heller att det inte finns något som 
kan kallas "rasism". Däremot är jag mycket tveksam om en term 
som numera finns i 15-20 varianter, vilkas ömsesidiga relationer 
inte är helt lätta att klarlägga, fortfarande kan hävdas fylla en 
konstruktiv roll i kunskapsprocessen. Den begränsning till rela
tioner mellan svarta och vita i USA som präglar mycket av ameri
kansk forskning om etniska relationer, vilken i sin tur svarar för en 



stor andel av den totala forskningsvolymen på området, är enligt 
min mening inte heller konstruktiv. 

0 

I "den gamla världen" pågår en livlig diskussion om vilken onto-
logisk och begreppslig status "ras" och "rasism" skall tillerkännas 
inom den referensram som konstitueras av "neomarxistisk" teori
bildning. Eftersom jag själv inte är "marxist" (låt vara att det i dag 
inte är helt klart vad det innebär att vara det), har jag vissa svå
righeter att återge denna debatt på ett initierat och samtidigt opar
tiskt sätt. För mina öron låter en hel del i denna debatt som en 
blandning av exegetik och liturgi, oavsett hur odogmatiska delta
garna i debatten deklarerar sig vara. Mycket kretsar kring det av 
både marxister och icke-marxister konstaterade faktum att marxis
tisk teori tidigare neghgerat "ras" och "rasism" respektive betraktat 
dessa fenomen på ett "ekonomistiskt", reduktionistiskt sätt. 

Solomos (1986) ger en översikt av den neomarxistiska teo
ribildningens sätt att behandla "ras" och "rasism" under de senaste 
två decennierna. Ett av försöken att råda bot på reduktionistiska 
marxistiska analyser av rasism kallas "den relativa autonomimo
dellen", som förknippas framförallt med engelsmannen/västindiem 
Stuart Hall och Birmingham Centre for Contemporary Cultural 
Studies. Hall avvisade tanken att rasism är ett generellt känne
tecken hos alla mänskliga samhällen och hävdade att det i verk
ligheten endast existerar historiskt specifika "rasismer". Även om 
rasism inte kan reduceras (ontologiskt och förklaringsmässigt) till 
andra typer av sociala relationer (framförallt klassrelationer), kan 
man å andra sidan inte heller förklara den abstraherad från dessa 
relationer - denna relativa autonomi innebär således att det inte 
föreligger någon enkelriktad orsakspil mellan specifika ekonomis
ka (och andra) former av sociala relationer ( t  ex kapitalism) och 
rasism. Endast den som trott att dylika enkelriktade orsakspilar 
existerar kan uppskatta djärvheten i detta perspektiv. 



Man kan tydligen vara marxist utan att acceptera axiomet 
om den ekonomiska basens (= produktionssätt och produktionsför
hållanden) "i sista hand" determinerande roll, ett axiom som an
nars oftast dyker upp mot slutet i marxistiska analyser trots diverse 
förbehåll om "relativ autonomi" hos det ena eller det andra. Ben-
Tovim m fl (1986) hävdar att det inte finns några a priori skäl att 
se rasismen som en konsekvens av klass- eller ekonomiska rela
tioner samt att det enda sättet att lösa det traditionella dilemmat 
med avseende på "bas-överbyggnad -modellen" är att analysera 
rasismen på grundval av dess egna ideologiska existensbetingel
ser. Den "relativa autonomi" som Hall m fl tilldelat rasismen ses 
av Ben-Tovim m f l  som ett nebulöst begrepp som döljer en mera 
sofistikerad form av klassreduktionism. 

I stället föreslår de en närapå fullständig autonomi - rasis
men sägs ha sina egna "contradictory determinations", sitt eget 
komplexa teoretiska och ideologiska produktionssätt (???) samt 
specifika konsekvenser för klasskampen på den ekonomiska ni
vån. Ben-Tovim m fl riktar sin militanta retorik mot den "akade-
misering" och "institutionalisering" av marxismen inom den etab
lerade samhällsvetenskapen som enligt deras synsätt ägt rum un
der de senaste åren. Genom att hävda den anti-rasistiska kampens 
prioritet i konkreta lokala sammanhang söker de sig tillbaka till 
den "marxismens sanna anda" som sammanfattas i tesen om teo
rins och praktikens enhet ("praxis") - i vissa avsnitt i Ben-Tovim 
m fl (1986) förekommer substantivet "kamp" i varannan mening. I 
deras teoretiska retorik får "strukturella" faktorer (t ex statens roll) 
ge vika för den politiska agensen på ett sätt som antyder en volun-
taristisk modell för politisk förändring. 

Ett tredje marxistiskt inspirerat perspektiv på "rasism" ut
görs av "invandrad arbetskraft-modellen" (migrant labour model), 
representerad av bl a Phizacklea (1984). Enligt detta synsätt kan 
rasismen förstås endast genom en analys av dess roll i kapitalis
mens grundläggande struktur. "Ras" ses här som en "reifierad" 
(förtingligad) ideologisk konstruktion utan vare sig deskriptiv eller 
analytisk/förklarande status - det som bör undersökas och förkla



ras är dess roll i utvecklingen av rasistiska ideologier, som sker 
medelst "racialisation" eller "raskategorisering" inom specifika 
ekonomiska, politiska och ideologiska relationer.^^ 

Enligt detta synsätt är tudelningen mellan "ras" och "klass" 
en falsk konstruktion - raskategorisering (rasism) ses som en av de 
centrala politiska och ideologiska processerna i moderna kapitalis
tiska samhällen, som dock inte kan separeras från de grundläg
gande produktionsförhållandena. Med andra ord, "back to basics". 
Utifrån dessa divergerande marxistiska ansatser att tackla rasism
problemet försöker Solomos (1986) skissera en gyllene medelväg 
som vilar på tre postulat: det finns inte något "rasrelationspro
blem" separerat från de grundläggande strukturella (dvs ekono
miska, politiska och ideologiska) kännetecknen hos det kapitalis
tiska samhället; det kan inte finns någon generell marxistisk teori 
om rasism, ty varje historisk situation måste analyseras utifrån sin 
egen specificitet; etniska och rasmässiga distinktioner och klyftor 
kan inte reduceras till eller förklaras som helt bestämda av de 
kapitalistiska samhällenas strukturella motsättningar. 

Den "enkla pluralism" enligt vilken "rasrelationer" och 
"klassrelationer" ses som helt separata företeelser måste dock 
undvikas. Även om Solomos (1986, s 107) anser att det föreligger 
en konsensus bland marxistiska teoretiker när det gäller tesen att 

8) Det är intressant att notera att i de texter jag läst förekommer nästan 
inga mera utarbetade definitioner av termen "rasism" utifrån det ena 
eller det andra marxistiska perspektivet. Medan de (enligt mitt synsätt) 
"liturgiska" fraserna som "ideologisk reifikation", "specifika historiska, 
ekonomiska och politiska omständigheter", "determinerad i sista hand", 
"kamp" osv förekommer i var och varannan mening, utgörs det mest 
avancerade försöket att bestämma innebörden i termen "rasism" av 
konstaterandet att det handlar om en "social konstruktion" som attribue-
rar nedsättande innebörder till vissa mönster av fenotypisk variation 
och vars konsekvens är ojämlik social differentiering (Wolpe 1986). 
"Social" definieras givetvis inte alls i detta sammanhang och man får 
gissa sig till att termen används som en motsats till "biologisk". Undan
taget är Miles (1989), som dock faller utanför ramen för denna fotnot 
av skäl jag angett tidigare. 



"rasismproblemet" inte kan betraktas separerat från det kapitalis
tiska samhällets strukturella kännetecken, tvingas han trots det 
konstatera att de olika teoretiska ansatserna knappast förtjänar 
benämningen "marxistisk teori om etniska relationer (och rasrela
tioner)" - någon sådan föreligger för närvarande inte. Med reserva
tion för att jag knappast kan hävdas ha plöjt igenom ens större del
en av marxistiska mödor kring termen "rasism" är det min uppfatt
ning att de inte förefaller bidra särskilt mycket till vare sig teore
tisk eller empirisk förståelse av detta fenomen. Jargongen är ofta 
påfrestande och de närapå liturgiska upprepningarna av vissa stan
dardfraser verkar för mina ögon vara knappast mer än verbala be
svärjelser som presenteras under den pretentiösa etiketten "ana
lys". "Analysen" präglas av exegetiska plågor orsakade av svårig
heten att kombinera två svårförenliga mål: att inte alltför mycket 
avvika från vissa axiom samtidigt som man (eller åtminstone som
liga) inser faran med alltför enkelriktad ekonomisk reduktionism 
och determinism (se även Wolpe 1986). Den monomana inrikt
ningen på rasism som (mer eller mindre deterministisk) produkt av 
strukturella kännetecken hos kapitalistiska samhällen medför att 
de marxistiska texter jag läst känns som kunskapsmässiga "svarta 
hål" - möjligheten att rasdistinktioner och rasism skulle kunna 
förekomma i samhällen som kallar sig socialistiska förefaller vara 
helt innesluten av det teoretiska svarta hålets "händelsehorisont". 

Ben-Tovim m fl:s (1986) antideterministiska militans kan 
vid första anblick förefalla välgörande genom sin betoning av 
mänsklig (politisk) agens, men den repetitiva och mässande kamp-
jargongen förtar ganska snabbt detta intryck. De ständiga och tja
tiga (nästan besvärjande) upprepningarna av frasen om nödvän
digheten av "en analys av konkreta, specifika, historiska, ekono
miska, politiska och ideologiska omständigheter" när det gäller ra
sism hjälper inte särskilt mycket när dessa omständigheter i prak
tiken visar sig vara identiska med nutida kapitalistiska samhällen 
och möjligheten att utsträcka den historiska analysen längre tillba
ka i tiden tycks förvisad på betryggande avstånd. Min förståelse av 
fenomenet rasism fördjupas inte särskilt mycket efter läsning av 
ovan redovisade skrifter. 



Sociologen John Rex har under de senaste 10-15 åren be
funnit sig i den smått prekära belägenheten att betraktas som för 
mycket marxist av de konservativa och som för litet marxist av de 
radikala, en situation som åtminstone i princip torde möjliggöra en 
balanserad syn på rasismproblemet. I likhet med Banton skiljer 
Rex (1986) mellan "racism" och "racialism" (som inte går att 
översätta). Den förstnämnda termen syftar enligt Rex på ett system 
av föreställningar ("belief system"; kan även kallas "ideologi ) 
som innebär att en kategori människor av vissa (oftast biologiska) 
skäl anses oförmögna till att förändra sin (låga eller underlägsna) 
sociala ställning. "Racialism" syftar på den handlingspolicy vars 
uppgift är att förhindra social mobilitet hos sadana kategorier. Ra
sism är således teorin, "racialism" praktiken. 

Rex diskuterar även termen "institutionell rasism" och kon
staterar, efter att ha identifierat fyra olika betydelser, att den är 
oklar och förvirrande. Termen myntades av allt att döma av den 
svarte amerikanske aktivisten Stokely Carmichael i slutet av 60-
talet och övertogs så småningom av i första hand amerikanska 
forskare på området etniska relationer. Tidigare i detta avsnitt har 
jag infört distinktionen mellan institutionell och institutionaliserad 
rasism. Den tål att upprepas. Enligt min mening bör termen institu
tionell rasism (samt även institutionell diskriminering) avskaffas, 
eftersom den egentligen syftar på de icke avsedda negativa kon
sekvenser som vissa institutionella arrangemang, regler, rutiner 
mm kan ha för vissa grupper eller kategorier av människor. Efter
som dessa konsekvenser inte är avsiktligt frambringade, innebär 
användningen av termen rasism i sadana sammanhang att dess 
innebörd urholkas ytterligare - om inga rasdistinktioner är implice
rade i konstruktionen av en viss institution förefaller det menings
löst att tala om rasism, även om vissa konsekvenser av institu
tionens sätt att fungera kan visas vara negativa för vissa grupper 
eller kategorier. 

Institutionaliserad rasism innebär däremot att rasdistinktion
er avsiktligt kläs i institutionell form vars syfte är att upprätthålla 
allehanda skillnader mellan de kategorier som distinktionerna syf-



tar på. De flesta författare använder "institutionell"^^ och "institu-

9) Här finns det återigen anledning att återkomma till Miles' (1989) 
utmärkta analys av den suddiga termen "institutionell rasism". Miles (ibid, 
s 50-61) skriver många tänkvärda saker kring detta tema och jag kan åter
ge endast en bråkdel. Ett grundläggande påpekande som jag anser vara 
mycket viktigt är att den vanliga, allomfattande "definitionen" av institu
tionell rasism befriar både forskaren och den politiske aktivisten från den 
ofta mödosamma uppgiften att identifiera de olikartade och specifika pro
cesser som genererar ojämlikhet (engelskans "disadvantage" är ett bättre 
ord). Äkta rasism är endast en av dessa processer (eller snarare en av dessa 
processers grundvalar). För att fastställa att rasistisk diskriminering är or
saken till en viss konstaterad differentiell fördelning av utfall (t ex ekono
miska eller utbildningsmässiga resurser) hos "vita" och "icke vita" krävs 
en systematisk jämförande analys. En sådan analys måste dels visa att 
"icke vita" som kollektiv behandlas på ett visst sätt respektive saknar till
gång till vissa resurser, dels demonstrera att ingen annan kategori eller 
grupp utsätts för samma behandling respektive i samma grad saknar till
gång till samma resurser. Den förstnämnda uppgiften är metodologiskt 
mycket lättare än den senare. Det finns många olika former och grader av 
ojämlikhet (eller differentiell tillgång till resurser) i mänskliga samhällen, 
och av allt att döma har dessa olika former i många fall även olika orsaker. 
Den allomfattande definitionen av "institutionell rasism" innebär en vä
sentligt ökad risk för "falska korrelationer", som i sin tur minskar möjlig
heten att rikta åtgärder mot faktiska orsaker till ojämlikhet. Miles (ibid, 
s 84-87) rekonstruerar den inflaterade termen "institutionell rasism" ge
nom att sätta skarpare kriterier på dess referent. Det så rekonstruerade be
greppet syftar på två möjliga situationer. I den ena är diskriminerande be
handling direkt förtöjd i, och kan därför sägas inkludera, rasistisk "dis
kurs", även om behandlingen inte alltid behöver explicit rättfärdigas av en 
sådan diskurs. I den andra situationen har det explicita rasistiska innehållet 
i diskursen eliminerats, varefter andra termer övertar den ursprungliga 
(rasistiska) innebörden. Miles (ibid, s 85) exemplifierar med de terminolo
giska förändringar som skett i brittisk invandringspolitik efter 1945. Alla 
inblandade vet att termen "immigrant" i brittisk lagstiftning efter 1945 
fortfarande refererar till "färgad" (med åtföljande rasistiska konnotation-
er), men den förstnämnda termen saknar åtminstone på ytan sådana konno-
tationer. Observera dock att detta inte är samma sak som de av mig kritise
rade neologismerna "kulturell rasism", "etnicism" m fl. Miles (ibid, s 87) 
anser nämligen att hans rekonstruktion av termen "institutionell rasism" 
kräver att förtöjningen i (tidigare, respektive aktuell men kamouflerad) ra
sistisk diskurs måste demonstreras genom empirisk analys. 



tionaliserad" som synonymer, vilket innebär en sammanblandning 
av en viktig distinktion. Medan Nazi-Tyskland och Sydafrika är 
för mig paradigmexempel på institutionaliserad rasism, har jag -
som jag påpekat tidigare - svårt att acceptera att t ex svenska myn
digheters sätt att förhålla sig till finska invandrare kallas institutio
nell rasism (som hos Skutnabb-Kangas 1986). 

Det hedrar Rex (1986, s 119-121) att han tar upp den av 
många negligerade frågan om vad för slags värderingar som måste 
vara för handen för att man skall kunna tala om rasism (eller "ra
cialism"). De flesta västerländska forskare som med större eller 
mindre indignation använder termen "rasism" förefaller på ett 
självklart sätt utgå ifrån att de västerländska normer som anvisar 
individualistiska (och kollektiva) jämlikhetsideal är (eller åtmin
stone bör vara) universella (se även Lange & Westin 1981, kap. 
1). Det är de inte. Rex (1986) noterar att åtminstone tre moralis
ka/politiska principer måste vara accepterade för att man skall 
kunna tala om rasism: a) uppfattningen att människor är berätti
gade till jämlik behandling oavsett sin rasmässiga eller etniska 
tillhörighet; b) uppfattningen att medlemmar i en rasmässig eller 
etnisk kategori bör skyddas från nedsättande stereotypier och 
smädelser och c) åsikten att oavsett hur mycket ojämlikhet i belö
ningar och resultat som accepteras i ett samhälle, måste alla indi
vider ha lika möjligheter att uppnå dessa belöningar och resultat 
oberoende av sin tillhörighet till rasmässiga och etniska grupper 
eller kategorier. I ett samhälle som inte omfattar denna norm om 
"equality of opportunity" skulle termen "rasism" knappast exis
tera. Distributionen av denna norm över samhällen/kulturer på 
denna planet är som bekant långtifrån uniform, men av allt att dö
ma är den mycket vanligare i västerländska samhällen än annor
städes. Så är även bekymmer över rasism. 

Den svarte amerikanske ekonomen Thomas Sowell - en av de 
främsta representanterna för den teoribildning som går under 



namnet "human capital" - konstaterar att termen "rasism" har så 
många betydelser att det är omöjligt att slå fast en specifik inne
börd (Sowell 1983, s 143). Sowell tillhör det fåtal västerländska 
forskare som vågat att med skärpa understryka att ojämlikhet mel
lan rasgrupper inte är ett specifikt västerländskt fenomen samt att 
detta fenomen - vare sig det kallas rasism eller något annat - har 
gamla historiska anor. Enligt Sowell kan termen "rasism" använ
das legitimt som ett moraliskt fördömande av rasdiskriminering, 
men när detta användningssätt sammanblandas med den mera spe
cifika innebörd som syftar på föreställningen om vissa folkgrup
pers genetiska undermålighet blir resultatet förvirring. Sydafrikas 
rasdiskriminerande policy är mycket äldre än sådana "genetiska 
teorier" och även i dag spelar sådana uppfattningar mycket mind
re roll i Sydafrika jämfört med t ex Nazi-Tyskland eller amerikan
ska Södern. 

Sowell anser att svarta inte blivit förslavade på grund av 
"teorier" om genetisk underlägsenhet - sådana teorier följde sna
rare i slaveriets kölvatten. De var dessutom inte de allra första 
rationaliseringar som hittades på för denna praktik utan de kom till 
användning först när religiösa legitimeringar började bli svåra att 
upprätthålla. I Brasilien var sådana biologiska underlägsenhets
teorier aldrig särskilt vanliga som rationaliseringar av slaveri och 
den ojämlikhet mellan "färgkategorier" i det brasilianska samhället 
som onekligen finns även i dag förefaller inte bygga på utpräglat 
genetiska teorier.̂ *^̂  ̂Enligt Sowell är således rasism (i den mera 
specifika betydelsen av "genetisk underlägsenhetsteori") varken 
tillräckligt eller nödvändigt villkor för slaveri och rasdiskrimine
ring. 

Sowell anför även en del andra synpunkter på slaveri som 
friskt kontrasterar mot gängse synsätt i västerländsk forskning. 
Slaveriet i Afrika uppträdde inte för första gången när den senaste 
vågen av europeisk kolonisering nådde denna kontinent - stammar 
i starka afrikanska kuststater (t ex Ibo i Nigeria och Ashanti från 
Guldkusten, numera Ghana) hade redan tidigare förslavat sina 
svarta bröder från det inre Afrika och började sedermera sälja dem 



till européerna. För de afrikanska stater som bedrev slavhandel 
medförde denna ökad makt och ekonomiskt välstånd och när en
gelsmännen avskaffade handeln i början av 1900-talet orsakade 
detta påtagliga missnöjesyttringar från de profiterande afrikanska 
staterna. Att slaveriet var ett moraliskt ont var en av de idéer som 
importerats till den tredje världen från väst. 

Även om Sowell påpekar att spridningen av västerländsk 
civilisation genom kolonialism inte alltid inneburit framsteg för de 
kolonialiserade folken, anser han att den europeiska kolonialismen 
medfört i stort sett samma konsekvenser för de kolonialiserade 
områdena som den romerska imperialismen för dåtida Britannien: 
en reduktion eller ett upphörande av interna stridigheter som plå-

10) Marger (1985) sammanfattar diskussionen kring frågan huruvida 
det brasilianska slaveriet var att betrakta som "mildare" eller "hårdare" 
än det amerikanska. De forskare som hävdat att det varit mildare har 
åberopat de portugisiska kolonistörernas mera toleranta attityd gente
mot folk med annan hudfärg, som i sin tur ansågs bero på portugisernas 
längre erfarenheter av kontakter med andra raser, dels under egna ko
loniala företag i Afrika från 1400-talet och framåt, dels genom den än
nu tidigare moriska kolonialiseringen av Portugal. Slaveriets religiösa 
och juridiska legitimeringar skilde sig väsentligt mellan Nordamerika 
och Brasihen. De "revisionistiska" forskare som tvärtom hävdat att det 
brasilianska slaveriet till och med varit hårdare och mera dehumanise-
rande än det nordamerikanska har anfört minst lika övertygande histo
risk evidens till stöd för sin uppfattning. Ur moralisk synvinkel kan frå
gan med rätta te sig meningslös; empiriskt sett är båda uppfattningarna 
lika svåra att belägga på ett övertygande sätt. I dagens Brasilien präglas 
relationerna mellan människor med olika nyanser av hudpigmentering i 
betydligt större utsträckning än i USA av den "kontinuitet" som Banton 
(1987a; 1988) talar om. Det är intressant att notera att man i Brasilien 
kategoriserar människors rastillhörighet utifrån deras faktiska fenoty
piska kännetecken - vardagsspråket innehåller ett komplext terminolo
giskt system för benämning av olika schatteringar i hudfärg. Motsva
rande kategorisering i USA är dikotom och baserad på ursprung - "en 
droppe negerblod" räcker för att bli klassificerad som svart, utseendet 
oaktat (Marger 1985; Banton 1983 påpekar dock att existensen av detta 
elaborerade terminologiska system i Brasilien inte garanterar att det kan 
användas konsekvent - stora lokala och individuella skillnader tycks 
finnas i kompetensen att använda termerna). 



gat dessa områden under århundraden och hindrat ekonomiska och 
sociala framsteg; ett enhetligt legalt system som utgjorde en ram 
för stabila förväntningar och möjliggjorde trygghet och individuell 
planering; mera avancerade teknologiska och organisatoriska sys
tem; samt kontakt med den vidare omvärlden som frigjorde krea
tiva potentialer från insulära begränsningar. På samma sätt som 
under tidigare och senare erövringar (oberoende av vem som var 
erövraren och vem den erövrade) blandades dessa - partiellt - kon
struktiva inflytanden med arrogans, okänslighet samt ofta ansenlig 
brutalitet. Enligt Sowell är det mycket svårt att på ett objektivt och 
opartiskt sett räkna ut saldot i de olika kolonialismemas och impe
rialismemas balansräkningar.^^^ 

11) Sowells uppfattning om existensen av objektiva skillnader i 
"mänskligt kapital" mellan raskategorier och etniska grupper måste rim
ligen ha väckt ont blod på många håll. Även om jag själv ser hans 
ståndpunkter i dessa onekligen känsliga frågor som välgörande friska 
jämfört med de numera nästan standardiserade och ideologiserade 
åsikterna hos många västerländska forskare, blir jag emellanåt tveksam 
inför hans något kategoriska och provocerande konstateranden. Sowell 
(1981; 1983) anser att både raskategorier och etniska grupper skiljer sig 
väsentligt i fråga om en rad olika förmågor, kapaciteter och färdigheter. 
Han understryker dock att dessa korrelationer mellan ras/etnicitet och 
"mänskligt kapital" inte innebär att det är ras/etnicitet som sådan som 
orsakar dessa skillnader - ursprunget till skillnaderna är enligt honom 
dolt långt tillbaka i det förflutna, även om han själv inte försöker utreda 
det. Vid varje tidpunkt i historien har någon folkgrupp utvecklat fär
digheter och kapaciteter som gjorde den (i vissa bestämda avseenden) 
överlägsen andra. För det mesta har sådana grupper expanderat terri
toriellt och upprättat dominans över andra grupper som (av okända an
ledningar) inte haft de resurser som krävdes för att stå emot erövringen. 
Ur ett kunskapssociologiskt perspektiv skulle man (inte helt utan fog) 
kunna hävda att Sowells uppfattningar är i lika stor utsträckning som 
andra forskares betingade av ideologiska ställningstaganden. Jag tror 
dock inte att skillnaden mellan den bild som framträder ur hans skrifter 
och de bilder som målas upp av de forskare jag polemiserar mot endast 
beror på olika ideologier. 



Statsvetaren och sociologen Baker har jämfört ras, etnicitet och 
makt i sex länder kännetecknade av den gemensamma nämnaren 
att ha varit koloniserade av människor med engelskt ursprung (i 
Bakers terminologi "Anglo fragments"; Baker 1983). Han har 
därvidlag använt en definition av rasism enligt vilken termen syf
tar på situationer i vilka en grupp, som anser att dess kroppsliga 
kännetecken är överlägsna dito hos en annan grupp, använder des
sa skillnader för att rättfärdiga dominans över samt diskriminering 
och/eller annan exploatering av den grupp den anser vara "lägre 
stående". Jag har emellertid svårt att förstå hur t ex en viss hud
färg som sådan kan anses vara "överlägsen" eller "underlägsen" 
någon annan hudfärg - det är ju snarare de inre egenskaper som i 
enlighet med vardagsbiologiska teorier uppfattas vara korrelerade 
med hudfärg (och andra kroppsliga "raskännetecken") som värde
ras positivt eller negativt. De kroppsliga attributen kan möjligtvis 
anses vara mer eller mindre estetiskt tilltalande. Baker hänvisar till 
sociologen Hoetinks tidigare citerade uttryck "somatic norm 
image", som syftar på "...the complex of physical (somatic) char
acteristics which are accepted by a group (or society) as its norm 
or ideal" (Hoetink 1967, s 120), men så vitt jag förstår menade 
inte Hoetink att det var denna "somatiska normbild" i sig som 
kunde anses vara överlägsen eller underlägsen. Mot bakgrund av 
att begreppet "rasism" spelar en framträdande (och ofta till synes 
förklarande) roll i Bakers framställning (det är uteslutande den 
vita, "moderna" rasismen han beskriver) blir jag dock förvånad när 
jag på ett ställe finner konstaterandet att 

"Descriptions of white behaviour as 'racist' explain little, 
for racism as an ideology emerged only in late nineteenth 
century North America. Racism served as a rationalization 
for prevailing beliefs and practices, but the term itself ex
plains little about the more rudimentary factors that promp
ted historical patterns of prejudice and discrimination" 
(Baker 1983, s 159). 

De "mera rudimentära faktorer" Baker skriver om visar sig vara 
psykologiska företeelser som har att göra med individers och grup



pers identiteter, främst idealiserade (prototypiska) normbilder rö
rande kroppens utseende, kulturen och de sociala relationerna. 
Individer, grupper och samhällen utgår alltid ifrån att dessa norm
bilder (och därigenom identiteter) är överlägsna andras och är 
därför alltid i viss mån etnocentriska. Baker vill emellertid skilja 
mellan "exklusiv" och "inklusiv" etnocentrism: medan den exklu
siva innebär att gruppen/samhället avvisar främlingar på grund av 
rädslan att deras inträde skulle hota gruppens "renhet", medför den 
inklusiva att utgrupper släpps in och inkorporeras under förut
sättning att de accepterar överlägsenheten hos den dominanta grup
pens kultur och ger upp sin egen. Ju större skillnaden är mellan 
den dominanta gruppens somatiska/kulturella normbilder och ut-
gruppens kännetecken, desto större sannolikheten att exklusiv et
nocentrism gör sig gällande. Varför det förhåller sig så förblir 
emellertid höljt i dunkel och steget mellan etnocentrism och ra
sism kvarstår oförklarat. 

I stort sett anser Baker att projektion är den psykologiska 
mekanism som medverkat i etableringen av den vita rasismen: de 
påfrestningar (men samtidigt även den frihet) som kolonialisering, 
nybyggarliv och konkurrens innebar för de vita européerna med
förde att impulser som i vanliga fall hölls i schack av den egna 
(protestantiska?) kulturen bröt igenom oftare men också att de 
samtidigt projicerades på de "vilda" och "primitiva" infödingarna, 
vilkas medfödda underlägsenhet därigenom bekräftades. Bakers 
exemplifiering är dock hela tiden begränsad till de sex länderna 
med dominerande vita grupper av engelskt ursprung: USA, Kana
da, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Syd-Rhodesia. Även 
om detta försök till "konstanthållande" av en viktig bakgrundsfak
tor på sätt och vis är förståeligt, leder det icke desto mindre till 
samma ensidighet som jag anmärkt på i det föregående: trots den 
generella definitionen av "rasism" blir termens innebörd till sist 
identisk med "vit rasism". Endast i en fotnot tillåter sig Baker en 
avvikelse från denna ensidighet - efter att ha citerat Schermer-
horns (1970) distinktion mellan "minimal" och "maximal" ras
ism påpekar han att varken minimal eller maximal rasism är nå



gon exklusiv egenskap hos vita: "But given power, blacks, browns 
or other nonwhite groups could also manifest forms of racism and 
racist behavior" (Baker 1983, s 208)^^\ Enligt hans uppfattning är 
det dock de vitas (oförklarade) maktställning under århundraden 
som medfört att den vita rasismen dominerat den globala bilden. 

>dic  

I sin informativa och kondenserade presentation av rasismens 
historia i Sverige påpekar Broberg (1989) att begreppet kan sägas 
utgöra en underavdelning till "etnocentrism", som han definierar 
som benägenheten att sätta den egna kulturen i centrum och döma 
allt som faller därutanför som sämre. Dess ursprung spårar han 
ända tillbaka till åtskillnaden mellan greker och barbarer i antika 
Grekland - en välgörande utflykt bortom den i sammanhanget 
vanliga kronocentrismen. Trots vissa relativistiska förbehåll pre-

12) I likhet med många andra jag refererat till anser Schermerhorn 
(1970) att ursprunget till den moderna rasismen är att söka i den euro
peiska koloniala expansionen från början av 1400-talet och framåt. 
Trots att hans bok är ett av de fåtaliga exemplen på en konsekvent ge
nomförd komparativ studie av etniska relationer lider den således av 
denna vanliga temporala begränsning. "Minimal rasism" innebär enligt 
Schermerhorn att folk med mörkare hudpigmentering än de vitas be
traktas som "kvantitativt olika" de sistnämnda ("difference in degree, 
not in kind"). Deras underlägsenhet uppfattas således som enbart en 
lägre grad av utveckling, i princip möjlig att avhjälpa med "civilisato-
risk" träning och utbildning. "Maximal rasism" syftar på uppfattningen 
att mörkare folkslag till sitt (medfödda) "väsen" är underlägsna de vita, 
vilka följaktligen betraktas som "av naturen" överlägsna de först
nämnda. I det senare fallet uppfattas således de vitas dominans över de 
icke vita som "naturlig" och därför oundviklig. Det är tveksamt om 
detta är en fruktbar distinktion - jag ansluter mig till dem som anser att 
termen "rasism" endast bör användas som namn på den uppfattning 
som Schermerhorn kallar "maximal rasism". Hans "minimala" variant 
kan mycket väl täckas av "etnocentrism". Dessutom möter vi här åter
igen uppfattningen att rasism är ett förhållningssätt som enbart före
kommer hos de vita i förhållande till de icke-vita. 



senterar Broberg (ibid., s 317) sin definition av termen "rasism": 
"Rasism utgörs av en uppsättning föreställningar som går 
ut på att en folkgrupp står över en annan moraliskt, kultur
ellt och i intellektuell förmåga, allt egenskaper som går 
vidare från en generation till en annan genom (jag förmo
dar biologiskt, min anm.) arv. Sådana föreställningar kan 
man studera genom historien, som erbjuder oss ett nödvän
digt jämförelsematerial. Ingen situation är visserligen den 
andra lik, men alla situationer bygger på tidigare händel
ser. Historien lär oss att rasismen har djupgående rötter, 
att inte heller vårt svenska förflutna är oskuldsfullt." 

Mitt intryck är att både definitionen och de efterföljande kommen
tarerna andas den för historiker inte ovanliga ambivalensen inför 
historisk relativism. Att presentera denna (allmänna) definition av 
begreppet "rasism" innebär faktiskt ett erkännande att alla situa
tioner där rasism (eller analoga fenomen) är implicerad har något 
gemensamt, ty i annat fall vore definitionens referent begränsad 
till en viss specifik punkt i tid och rum och definitionen borde 
formuleras på ett annat sätt. Om ingen situation vore den andra lik 
i något avseende, skulle det vara helt omöjligt att använda termen 
(och begreppet) "rasism" i historiska och geografiska jämförelser. 
Det är min uppfattning att det inte enbart förhåller sig så att "alla 
situationer bygger på tidigare händelser" (uttrycket "bygger på" 
förpliktar ju inte till mycket), utan att forskningens uppgift även är 
att leta efter de invarianta krafter som bakom de ytliga histo
riska och geografiska skillnaderna i framträddseformer utgör det 
som Broberg - något tvetydigt - kallar "rasismens djupgående röt
ter". Frågan huruvida dessa djupgående rötter är av en sådan art att 
de gör det berättigat att betrakta rasism som en "underavdelning" 
till ethnocentrism förblir obesvarad i Brobergs artikel. 

Mot bakgrund av det mesta som i dag skrivs om rasism i 
Sverige framstår emellertid Brobergs bidrag som ett under av 
nyansering och klarhet. I en lång artikel med titeln "Bruna vågen -
Europas livsfarliga folkrörelse" {Aftonbladet, kulturbilagan 13/2 
1992) presenterar Lisbeth Lindeborg en "analys" av den moderna 
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rasismen som utgör ännu ett tungt vägande bidrag till den termino
logiska och begreppsliga förvirringen. Enligt Lindeborg finns det 
två huvudtyper av rasism - den kausalt betingade rasismen och den 
teoretiska neorasismen. Den kausalt betingade rasismen sönderfal
ler i sin tur i en öppen och en latent variant, en distinktion som lä
saren redan tidigare mött i min text. Den teoretiska neorasismen 
utgör enligt Lindeborg "en konceptioneli del av ideologin inom 
den intellektuella extremhögern Vad kan nu allt detta betyda? 

Först och främst gör Lindeborg en märklig distinktion mel
lan en kausalt betingad rasism och en teoretisk rasism som således 
inte är kausalt betingad. Den kausalt betingade (öppna och latenta) 
rasismen beskrivs som "en reaktion mot vissa politiska/samhälle
liga tillstånd som yttrar sig bl a i verbal och fysisk förföljelse och 
terror". "Kausalt" betyder "orsaksmässigt", och den ovan citerade 

13) Här är det nog bäst att jag förklarar mig något tydligare. "Invariant" 
betyder "icke varierande" eller, om man så vill, "oföränderlig". Man bör 
dock nog hålla tungan rätt i mun när man anför denna term i samhälls
vetenskapliga sammanhang med tanke på de konnotationer som termen 
har för många forskare. Med uttrycket "invarianta krafter" deklarerar 
jag således uppfattningen att även samhällsforskningen bör leta efter 
invarianser bakom all variation och föränderlighet, eftersom man i an
nat fall inte kan bedriva någon samhällsvetenskap alls. En konsekvent 
genomförd historisk och kulturell/geografisk relativism - uppfattningen 
att alla sociala fenomen är helt tids- och platsspecifika och därför unika 
- medför enligt mitt synsätt att alla forskare som omfattar denna åsikt 
borde omskola sig till något annat yrke. Detta är givetvis en metafy-
sisk/ontologisk ståndpunkt som jag betraktar som ett postulat och som 
jag därför inte kan "bevisa". Ståndpunkten rör urgamla och segdragna 
kontroverser inom samhällsvetenskapens filosofi, som benämnts med 
ett antal "ismer" och som till stor del cirklar kring frågan om Ukheter 
respektive skillnader mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap. Jag 
kan givetvis inte i detta sammanhang ge mig in på en diskussion av den 
- i mångt och mycket förvirrade och förvirrande - debatt om "paradigm" 
och vetenskapssyner som dessa kontroverser till stor del består i. Det 
får räcka med påståendet att när man synar även de mest rabiata relati-
visternas (det finns många sorter) begreppsapparater i sömmarna, visar 
det sig att de alltid är betydligt mindre relativistiska än vad den för
fäktade ståndpunkten egentligen medger, retoriskt sett. 



meningen innebär således att det Lindeborg kallar "kausalt beting
ad rasism" utgör en reaktion orsakad av vissa samhälleliga/politis
ka tillstånd. Vad uttrycket "betingad" innebär i detta sammanhang 
är svårt att avgöra - möjligtvis används det som en "uppmjukning" 
av den obönhörliga determinism som termen "orsak" ofta förknip
pas med. Distinktionens andra led - "den teoretiska neorasismen" -
måste då rimligtvis av Lindeborg uppfattas som inte orsakad av 
någonting alls, ty i annat fall skulle inte distinktionen ha någon 
mening. 

Nu förhåller det sig så att orsaksbegreppet för en ytterligt 
komplicerad och svårutredd tillvaro inom samhälls- och beteen
devetenskaperna och det råder en nästan total brist på konsensus 
när det gäller frågan vad termen "orsak" kan och bör betyda inom 
dessa vetenskaper (jag berör detta något i avsnitt 4.1 längre fram). 
Mot denna bakgrund anser jag att det är ytterst olämpligt att en 
journalist som behandlar ett viktigt ämne i en artikel som ingår i 
en kulturbilaga med den något pretentiösa titeln Rasism - en ana
lys gör sig skyldig till en så slapp och missvisande användning av 
svåra termer. En rimlig tolkning av den i Lindeborgs artikel grund
läggande distinktionen mellan kausalt betingad och teoretisk ras
ism är nämligen att den förstnämnda uppfattas som en ofrivillig 
reaktion på vissa tillstånd i samhället över vilka de som (kausalt) 
reagerar inte har något inflytande, medan den senare ses som en 
frivillig handling med ett bestämt (mer eller mindre konspirato-
riskt) syfte. Samhället sönderfaller enligt denna bild i två nästintill 
väsensskilda segment: de som passivt och ofrivilligt reagerar till 
följd av i förhållande till dem själva externa orsaker, och de som 
frivilligt och med bestämda syften agerar i ett voluntaristiskt fält 
av suspenderad kausalitet. De förstnämnda kan följaktligen inte 
klandras för sina reaktioner, lika litet som de kan klandras för att 
deras underben sparkar ut vid slag på knäsenan. 

Jag kan inte i detta sammanhang reda ut alla de missför
stånd som Lindeborgs distinktion bygger på och aktualiserar. Jag 
måste samtidigt påpeka att mina invändningar mot Lindeborgs 
"analys" - från min synvinkel sett - inte bottnar i att jag ser på 



samhället på ett väsentligt annorlunda sätt än hon. Även jag anser 
att de europeiska samhällen hon skriver om kännetecknas av en 
höggradigt ojämlik fördelning av olika typer av makt samt att de 
som tillhör intellektuella eliter (oavsätt politisk färg) har en större 
mental handlingsfrihet än de som inte gör det. Men den bild hen
nes distinktion frammanar är djupt missvisande på ett teoretiskt 
plan - psyko-social kausalitet är en komplicerad frågeställning och 
ett modernt samhälle kan inte beskrivas som i grova drag endast 
bestående av dem som skickar iväg "orsakspilar" och dem som 
träffas av dessa. Det jag kallar psyko-social kausalitet omfattar 
både "renodlade" kausala relationer och målinriktat handlande, 
sammanflätade i komplexa "matriser" av möjliggörande, befräm
jande, utlösande, hindrande m fl betingelser (se Lange & Westin 
1992 för en diskussion av detta). De som smider ideologier (av 
vilket slag de än må vara) har inte dispens från så uppfattad psyko-
social kausalitet. 

Det finns emellertid fler allvarliga missförstånd i Linde
borgs artikel. Av allt att döma tillhör hon offren för den nya mode
term bland västeuropeiska forskare och intellektuella som jag 
kommenterat i det föregående i samband med bl a Skutnabb-Kan-
gas och van Dijk, nämligen "kulturell rasism" eller "kulturalism". 
Således skriver Lindeborg att 

"Det är inte längre den biologiska tillhörigheten till en viss 
ras som är utslagsgivande utan den etniska/kulturella till
hörigheten. Med utgångspunkt från den egna bakgrunden -
brittisk, fransk, tysk osv - bedöms nu andra kulturer som 
mer eller mindre avlägsna. Detta är ett otvetydigt etno-cen-
triskt betraktelsesätt, en rasism som således är både socio-
biologiskt och kulturellt betingad (kulturalism)... En grund 
för denna nya rasism är dess ständiga hänvisande till 
'människans natur'. Således - hävdar dess företrädare - är 
det 'helt naturligt' att människor som är lika sluter sig 
samman; i en nation, olika gemenskaper osv. ...De andra 
är inte bättre eller sämre, men de är olika... Detta är såle
des en teori som binder samman ras och nation och som 
framställer rasistiska inställningar som något 'naturligt'. 
En teori som legitimerar rasism". 



Av det ovan citerade följer en rad besynnerliga och varandra del
vis uteslutande slutsatser: 

1. Det är felaktigt (förkastligt, förbjudet) att bedöma andra kultur
er som mer eller mindre lika den egna; dimensionen "likhet -
olikhet" är antingen irrelevant när det gäller kulturer, eller också 
är alla kulturer lika varandra som bär; 

2. "Etnocentriskt betraktelsesätt" betyder samma sak som "ras
ism"; 

3. Det är felaktigt (förkastligt, förbjudet) att hänvisa till "männi
skans natur" vid diskussion av samhällsfenomen, antingen på 
grund av att människan inte har någon "natur", eller på grund av 
att denna "natur" endast har sådana kännetecken som Lisbeth 
Lindeborg och de vilkas åsikter hon delar anser vara positiva 
(progressiva, goda); 

4. Därför kan man inte heller säga att något i människans hand
lande och beteende är "naturligt" eller "onaturligt"; alternativt 
bör man säga att endast det är naturligt (eller onaturligt) för 
människan som överensstämmer med Lisbeth Lindeborgs och 
hennes meningsfränders uppfattningar; 

5. Det är "onaturligt" att människor som uppfattar varandra som 
lika i något (för dem) intressant avseende sluter sig samman i 
olika gemenskaper, t ex en nation (får "samhällsklass" vara med 
här, eller är den utesluten genom ett särskilt dekret?); alternativt 
kan man formulera detta på så sätt att det är naturligt att män
niskor som uppfattar varandra som lika i något intressant avse
ende inte sluter sig samman i olika gemenskaper eller att det 
överhuvudtaget är onaturligt att människor uppfattar varandra 
som lika i kulturellt eller annat hänseende; 

6. Ett tolerant och multikulturellt (vad betyder det?) synsätt präglat 
av förstående kulturer och raser emellan är "naturligt"; alterna
tivt är varken detta synsätt eller dess motsats "naturliga", efter
som ingenting i människans beteende kan betraktas som "natur
ligt" (eller "onaturligt"); 



7. Alla teorier eller uppfattningar som framställer ett visst mänsk
ligt beteende som "naturligt" legitimerar detta beteende; det är 
oklart vad "legitimerar" betyder i detta sammanhang, men rim
liga tolkningar är "rättfärdigar", "ursäktar", "gör till en oavvislig 
norm" eller "medför uppfattningen att det som legitimerats var
ken kan eller bör förändras". Av detta skulle bland annat följa 
att den tämligen väl underbyggda och accepterade teori, som 
hävdar att existensen av onkogener utgör en av de väsentliga 
möjliggörande betingelserna för uppkomsten av cancer, leder 
till slutsatsen att cancer inte bör bekämpas, eftersom det är svårt 
att förneka att existensen av onkogener är "naturlig". Visserli
gen skulle Lindeborg kunna hävda att giltigheten hos hennes tes 
om "naturlighetsargumentets" legitimerande funktion är begrän
sad till samhällsfenomen, men det torde vara svårt att på allvar 
försvara en sådan begränsning. 

8. Alla sociobiologer är (teoretiska neo-) rasister, alternativt är alla 
(teoretiska neo-) rasister sociobiologer eller inspirerade av so-
ciobiologi; möjligtvis följer av detta att sociobiologin är en teori 
som antingen med nödvändighet implicerar teoretisk neorasism 
eller är särskilt lämpad som förråd av argument för en sådan 
uppfattning. 

Den sista punkten ovan visar att Lisbeth Lindeborg inte vet något 
om sociobiologin, samtidigt som hennes användning av denna 
term rimligtvis måste skapa förvirring hos en oinitierad läsare. So
ciobiologin är den moderna syntesen av evolutionistisk teoribild
ning som skördat stora kunskapsmässiga framgångar i studiet av 
djurens "sociala" beteenden. Utvidgningen av teorins förklarings
domän till (delar av) människans "sociala" beteende är förvisso ett 
kontroversiellt ämne, kring vilket det finns en mycket omfattande 
och mycket intressant litteratur. Sociobiologiska hypoteser har an
vänts som förklaringar av vissa aspekter av etniska relationer, 
framförallt etnisk diskriminering (se Lange & Westin 1981 för en 
kritisk diskussion av detta). Enligt min uppfattning kan sociobio
logiska hypoteser, när de används med urskiljning, kasta ett intres
sant och välbehövligt ljus på åtminstone vissa delar av det trassliga 
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problemkomplexet etnicitet/etnocentrism/xenofobi/rasism.^"^^ I vil
ket fall som helst anser jag det vara både oansvarigt och absurt att 
axiomatiskt förkasta de kunskapsbidrag som sociobiologin kan 
lämna i detta sammanhang, samtidigt som man till sin läsekrets 
prånglar ut uppfattningen att sociobiologisk teori utgör ytterligare 
en lömsk produkt från högerspökets konspirationsfabrik. Eftersom 
få (om några) samhällsvetenskapliga "grand theories" är immuna 
mot missbruk, är det på ett plan oviktigt om människor plågar eller 
slaktar varandra med Lenin, Mao, Hitler eller Darwin i bakfickan. 
Det viktiga är plågandets och slaktandets djupare orsaker, som en
ligt min uppfattning inte har särskilt mycket att göra med inne
hållet i de verk från vilka förövarna påstår sig (eller påstås) hämta 
inspiration. I det mänskliga handlandets etiologi är rationalisering
ar ytterst sällan - om någonsin - identiska med orsaker. 

scbe  

Termen "kulturell rasism" har - så vitt jag förstår - sina rötter hos 
Frantz Fanon (1970). I Storbritannien började termen användas av 
Hall (1978) och Barker (1981), och anammades sedermera tack
samt av andra forskare och skribenter, med Gilroy (1987, 1992) 
som ett av de mest framträdande namnen. Det finns flera olika de
finitioner av termens innebörd och ingen av dem bidrar nämnvärt 
till dess användbarhet. Den tankefigur som förefaller ligga till 

14) Att så är fallet visas enligt min uppfattning klart i samlingsvolymen 
The Sociobiology of Ethnocentrism: Evolutionary Dimensions of Xeno
phobia, Discrimination, Racism and Nationalism (Reynolds, Falger & 
Vine 1987). Jag har svårt att tro att Lisbeth Lindeborg läst denna vo
lym; om hon läst den, har hon gjort det som fan läser Bibeln. De olika 
bidragen varierar i kvalitet och de flesta är kringgärdade med diverse 
försiktighetsåtgärder - författarna är medvetna om att de rör sig på ett (i 
somligas ögon) minerat område. Ett av de i mina ögon bästa bidragen, 
som även innehåller tankeväckande empiriska data, är kanadensaren 
Irwins studie av populations struktur och etnocentrism hos ett antal es
kimåsamhällen. Att Irwin är gift med en eskimåkvinna gör inte hans 
resultat och slutsatser mindre trovärdiga. 



grund för dessa definitioner kan beskrivas på följande sätt. Den 
"gamla", "traditionella", "vulgärbiologiska" rasismen (här specifi
ceras aldrig vilken variant av den det gäller, se Banton 1987a) av
gränsade mänskliga kategorier med hjälp av fenotypiska känne
tecken, vilka ansågs indikera tillhörighet till olika "raser". I nästa 
steg postulerades en - för att använda ett fint ord - "intrinsikal" 
korrelation mellan dessa kroppsliga kännetecken och de "bakom
liggande", biologiskt determinerade faktorer som styrde både de 
kroppsliga kännetecknen och kroppsinnehavarnas mentala förmå
gor, framförallt "kultur". Kultur ansågs således vara en produkt av 
samma "biologiska essens" som de kroppsliga kännetecken med 
vilka kategorin i fråga avgränsats. Det sista steget i tankefiguren 
var en ned- eller uppvärdering av kulturen i fråga, och därigenom 
även av den biologiska "essens" vars avspegling den ansågs ut
göra. Sålunda upprättades en på förment biologiska grunder base
rad värderande hierarki av "raser". "Kulturell rasism"^^  ̂vänder på 
denna tankefigur och hävdar att mänskliga kategorier är avgrän
sade medelst sina (etniska/nationella) kulturer, som uppfattas som 
"essentiella" för kategorierna i fråga, utan någon (direkt) hänvis
ning till något biologiskt substrat för "essensen" i fråga. När fient-

15) Modetermen "kulturell rasism" (eller "kulturalism") förekommer 
även ymnigt i en volym skriven av Umeåsociologerna Ålund & Schier-
up (1991). Jag måste erkänna att jag stundom haft svårt att penetrera det 
massiva uppbåd av retoriska talanger som enligt min uppfattning pre
senteras i boken. På en del sidor har jag fått illuminerande aha-upple-
velser samtidigt som många andra sidor medfört en växande irritation. 
Författarna har t ex enligt min uppfattning helt rätt när de påpekar att 
termen "kultur", kopplad till uppfattningen om en statisk etnisk/kultu
rell "essens", omvandlats till en "universell vetenskaplig plattityd" som 
missbrukas i varierande syften i politiska, ideologiska och administrati
va sammanhang, till en del genom en ohelig allians mellan forskare och 
myndigheter. Men många samhällsvetenskapliga termer löper risken att 
omvandlas till vetenskapliga plattytider som missbrukas i diverse sam
manhang och jag ser inga starka skäl varför termen "kulturell rasism 
(eller "kulturalism") inte skulle röna samma öde. Det som stör mig mest 
är författarnas helt okritiska anammande av termen, som används som 
vore den en förklaring i stället för den mystifikation jag anser den vara. 



lighet, diskriminering mm riktas mot på detta sätt (dvs kulturellt) 
avgränsade kategorier av människor, ser användarna av uttrycket 
"kulturell rasism" detta som en analogi med den "traditionella", 
"vulgärbiologiska" rasismen, trots att idén om en värderande hier
arki av biologiskt avgränsade "raser" inte används eller rentav ex
plicit förkastas. 

Hos Fanon var innebörden hos termen "kulturell rasism" så 
diffus att den sammanföll med i stort sett alla kända former av 
dominans och förtryck. Barker (ibid) ansträngde sig för att ge 
termen en mera preciserad betydelse, varvid han som underlag an
vände den politiska diskurs kring invandring som började föras i 
Storbritannien från mitten av 70-talet och framåt. Enligt Barker 
(ibid) roterade denna diskurs kring ett ideologiskt/teoretiskt nav i 
form av det "naturlighetsargument" som jag diskuterade i det fö
regående i samband med Lindeborgs artikel. I detta argument po
stuleras den mänskliga naturen vara så beskaffad att det är "natur
ligt" för människor att bilda gemenskaper av typen nation, vars 
konstituerande kärna utgörs av medvetenheten om de (i första 
hand kulturella) skillnader som avgränsar gemenskapen i fråga 
från andra liknande gemenskaper. "De andra" är varken sämre el
ler bättre, bara olika, och den handlingsmässiga implikationen av 
denna uppfattning utgörs av exklusivitet i ordets egentliga bety
delse, dvs de som är olika bör uteslutas från gemenskapen av de 
lika. Barkers (ibid) eget försök att prestera en generell definition 
av rasism går ut på att teorier och ståndpunkter är rasistiska när de 
(felaktigt) uppfattar grupper av människor som biologiska eller 
pseudobiologiska entiteter trots att grupperingarna uppstått till 
följd av sociala och historiska processer. Det framgår inte vad "so
ciala" betyder i detta sammanhang annat än att det är något annat 
än "biologiska". Dessutom är det oklart om Barker anser att inga 
mänskliga grupperingar kan vara biologiska entiteter respektive 
kan ha uppstått på grund av biologiska orsaker. 

Den så bestämda "kulturella" (eller "nya") rasismen utrus
tades dessutom med en flexibilitet som omvandlade den till en 
Hydra med inte nio utan ett oändligt antal huvuden, där varje hu



vud dessutom uppvisade kameleontiska förmågor. I själva verket 
är det osäkert om det är fråga om en och samma Hydra, eftersom 
flera författare hävdat att varje rasism (dvs varje huvud) är "histo
riskt specifik". Varken Fanons, Halls eller Barkers definitioner av 
rasism kunde särskilja rasism från flera andra företeelser, t ex 
nationalism och könsdiskriminering (eller "sexism"). Enligt min 
mening tangerar dock Barkers definition av "kulturell rasism en 
intressant fråga, nämligen den om de företeelser som kallas "na
tionalism", "etnocentrism", "etnicitet" och "rasism" kan ha en ge
mensam nämnare (som dock inte gör dem analytiskt identiska med 
varandra) - en frågeställning som jag hoppas kunna beröra i sista 
kapitlet. Men såsom termen "kulturell rasism" används i dag anser 
jag den vara meningslös och rentav destruktiv, eftersom den vä
sentligt bidrar till den begreppsliga inflationen på området och 
minskar därigenom möjligheten att penetrera de djupare orsakerna 
till äkta rasism. Eller, för att citera Miles (1989): 

Consequently, we are offered definitions and theories of 
racism which are so specific to the history of overseas^ 
colonisation (that is, specific to the domination of 'white' 
over 'black' as so many writers express it) that they are of 
little value in explaining any other (non-colonial) context 
(ibid, s 68). 

Jag vill gärna tillägga att jag själv inte är säker på hur mycket de 
definitioner och teorier Miles åsyftar kan förklara ens när det gäl
ler den 'vita', koloniala rasismen. 

"Kulturell rasism" blev målet för den rörelse som under namnet 
"anti-rasism" växte fram i Storbritannien under 80-talet. Rörelsen 
fick en administrativ förankring på lokal, kommunal nivå och bör
jade fungera som - bland annat - ett system för alternativa karriär
vägar inom "race relations business". Det sistnämnda var givetvis 
inte av ondo, eftersom en del människor med invandrarbakgrund, 
för vilka andra karriärvägar var stängda på grund av diskrimine-



ring eller andra hinder på så sätt kunde få (åtminstone delvis) me
ningsfullt arbete. Som så många andra rörelser med en kraftig 
ideologisk överbelastning började den brittiska anti-rasismen ur
arta, vilket ledde dels till framväxten av en "anti-anti-rasism" (se 
t ex Lewis' Anti-Racism: A Mania Exposed, 1988^^^), dels - så 
småningom - till en "tillnyktringsrörelse" bland anti-rasistema (se 
t ex Donald & Rattansi 1992). Första delen i Donald & Rattansis 
volym (ibid) bar titeln "Antiracism: possibilities and limits" och i 
innehållet finner man bl a en omtryckning av Gilroys artikel från 
1990, "The end of anti-racism". Jag kan inte i detta sammanhang 
diskutera den frapperande blandning av teoretiskt skarpsinne och 
doktrinära mödor som många av artiklarna - inte minst Gilroys -
innehåller enligt min mening. Om inte annat exemplifierar flera av 
artiklarna den slags mentala pendelrörelse som många intellek-
tuellt-ideologiska rörelser ofta tycks beskriva. Jag själv hade störst 
behållning av Rattansis kapitel ("Racism, culture and education"), 
i vilken han på ett i sammanhanget ovanligt nyanserat sätt presente
rar sin egen "konception" av rasism, som han ställer i kontrast mot 
den (tidigare?) anti-rasistiska rörelsens definition av samma term. 

Enligt Rattansi bör termen "rasism" (som enligt honom bör 
särskiljas från "rasdiskriminering") förbehållas de "diskurser" i 
vilka människor grupperas (eller snarare kategoriseras) på grund-

16) Lewis är ledarskribent i Daily Mail efter en karriär som konservativ 
politiker. I somligas ögon utgör nog hans bakgrund, tillsammans med 
det faktum att förordet till hans bok skrivits av Enoch Powell, helt till
räckliga skäl för att avfärda innehållet i boken som högerpropaganda. 
Även jag blev mycket skeptisk när jag såg Powells namn som reklam 
på omslaget. Men Lewis' skildringar av anti-rasismens ofta tragikomis
ka förvecklingar i kommunalpolitiken förefaller detaljrika och väldoku
menterade. När det börjar bli möjligt för en rektor på en svensk skola 
att förbjuda att den svenska nationalsången sjungs vid morgonsamling
en eftersom detta av invandrarna kunde uppfattas som "rasism", finns 
det nog skäl att ta del av den tillnyktring som den brittiska anti-rasis-
men tycks undergå. När det gäller beskrivningar av den konkreta verk
ligheten har vänstern lika litet monopol på att ha rätt som högern på att 
ha fel. 



val av någon biologisk markör (Rattansi använder den svåröversat-
ta termen "signifier"), varvid varje så avgränsad "ras" uppfattas ha 
vissa väsentliga kännetecken (t ex "karaktär"). Sådana kategorise
ringar kan, men behöver inte, åtföljas av rangordningar i termer av 
underlägsenhet och överlägsenhet. Så definierad kan "rasism" pla
ceras i ett spektrum av fenomen tillsammans med andra, delvis be
släktade företeelser, främst nationalism och etnocentrism. De olika 
i spektret ingående företeelserna kan "korsbefrukta" varandra -
t ex ser Rattansi nationalism som en form av etnocentrism, som 
även kan förvärva "rasmässiga" aspekter, t ex när nationer betrak
tas som härstammande från specifika "racial stocks". Spektret va
rierar mellan en "stark" form av rasism och en "svag" form av et
nocentrism. Eftersom definitionen bestämmer "rasism" som en typ 
av diskurs (samtal och annan "riktad" språklig produktion) kan 
"rasism" (som diskurs) och diskriminering (som handling) hållas 
isär åtminstone analytiskt. Dessutom tillåter denna "diskursiva" 
definition att en och samma individ kan vid olika tidpunkter ge 
uttryck åt uppfattningar som faller på olika ställen längs det ovan
nämnda spektret .Rattansi  anser även att ytterligare en - i mina 

17) Möjligtvis kan följande episod exemplifiera detta. I oktober 1990 
deltog jag i en konferens anordnad av International Sociological Asso
ciation. Konferensen ägde rum i Krakow, Polen. I slutet av konferensen 
organiserades - för dem som ville - en utflykt till bl a Auschwitz. Pa 
kvällen samma dag organiserade de polska värdarna ett artistiskt eve
nemang, där bl a polska barn, klädda i folkdräkter från trakten, sjöng 
och dansade till folkmusik. Jag satt bredvid en engelsk sociolog som i 
sina skrifter brukar ge uttryck åt en tämligen (vänster)radikal uppfatt
ning i rasismfrågan. Han hade besökt Auschwitz tidigare på dagen. När 
han såg på de söta, blonda polska barnen sade han till mig: "Vilka ljuv
liga ungar! Och det är sådana barn som nazisterna kallade 'undermän
niskor' och gasade ihjäl i Auschwitz". Jag kände att det var något kons
tigt med hans kommentar och tänkte efter en kort stund. Sedan frågade 
jag honom vad han hade sagt om de dansande barnen kommit från en 
skola för utveckhngsstörda eller varit polska zigenare. Sociologen rod
nade, satt tyst en lång stund och sade till sist: "You are right, it was a 
very stupid remark". 



ögon ytterst väsentlig - fördel med hans definition är att "It clearly 
implies that racism and ethnocentrism are not necessarily con
fined to white groups" (ibid, s 36).̂ ^̂  

I detta kapitel har jag exemplifierat den mångfald av - mer eller 
mindre sammansatta - betydelser som termen "rasism" har i dag, 

18) Nyligen läste jag Sven Lindqvists Utrota varenda jävel (1992) och 
blev grundligt besviken. Lindqvists bok recenserades lika kompetent 
som kritiskt av Sverker Sörlin i DN, som även svarade på Lindqvists 
genmäle i samma tidning. Jag håller helt och hållet med Sörlin i alla 
hans kritiska anmärkningar. Lindqvists bok lider av exakt samma 
åkomma som jag försöker polemisera mot i denna text. Dess viktigaste 
symptom är den axiomatiska uppfattningen att rasism och (rasistiskt) 
folkmord är exklusivt vita, europeiska företeelser. Varför det skulle 
förhålla sig så förklaras inte i boken. På ett ställe hittar jag meningar 
som skulle kunna peka på en vidgning av synfältet: "Fördomar mot 
främmande folkslag har alltid funnits. Men i mitten av 1800-talet gavs 
dessa fördomar organiserad form och skenvetenskaplig motivering" 
(ibid, s 178). Det framgår emellertid inte om Lindqvist menar att sådana 
fördomar alltid funnits överallt på jordklotet, eller endast i Europa. 
Dessutom får man inte veta något om varför dessa (globala eller lokalt 
europeiska) fördomar fått organiserad form och skenvetenskaplig moti
vering just i mitten av 1800-talet och just i Europa. Inte heller får man 
veta varför just européer utvecklade den arroganta brutalitet i sina ko
loniala företag som Lindqvist beskriver. På sidorna 68-77 resonerar 
Lindqvist kring de teknologiska fördelar - ångfartyg, kanoner och bak-
laddade handeldvapen med mässingspatroner - som gav européerna 
övertag i de koloniala härjningarna och möjliggjorde tekniskt effektivt 
massdödande. Hur kommer det sig att dessa teknologiska fördelar upp
stod? "Kineserna hade uppfunnit krutet på 900-talet och gjutit den 
första kanonen i mitten på 1200-talet. Men de kände sig så säkra i sin 
del av världen, att de från och med mitten av 1500-talet avstod från att 
delta i den marina kapprustningen" (ibid, s 69). Är "att känna sig osä
ker i sin del av världen" en förklaring till varför européerna, men inte 
kineserna, utvecklats till rasistiskt brutala folkmördare? Och vad har 
Lindqvist att säga om de rasistiskt brutala folkmördare på andra håll i 
världen som (åtminstone ursprungligen) inte varit lika tekniskt effekti
va? 



försökt motivera varför jag anser att en sådan mångfald av bety
delser är destruktiv ur kunskapssynpunkt samt polemiserat mot 
vissa uppfattningar jag anser vara oacceptabla, framförallt den att 
"rasism" i alla sina varianter är en exklusivt "vit", europeisk före
teelse riktad mot de "icke-vita". En viktig frågeställning som jag 
inte berört är följande: om det finns så många "rasismer", på vilket 
sätt existerar de "raser" mot vilka dessa "rasismer" är riktade? En 
del av de författare jag kommenterat och kritiserat i det föregående 
anser att "ras" inte är ett vetenskapligt utan "socialt" definierat 
fenomen. Vad betyder det? Innan jag återkommer till detta i ka
pitel 5, gör jag två utflykter i de nästföljande kapitlen: en till be
greppsanalysens "verktygslåda" och en - något längre - till sam
hällsvetenskapens ontologi. 



3 ATT BENÄMNA KUNSKAPSOBJEKT: EN BEGREPPS
ANALYTISK EXKURS 

Flera av de forskare (med hemvist i olika akademiska discipliner) 
som under de senaste åren försökt överblicka forskningen på om
rådet "etniska relationer" har påpekat den teoretiska efterblivenhet
en inom området. Till exempel konstaterar sociologerna O'Sulli
van See & Wilson (1988, s 223 ) att "The field of race relations, 
in comparison with other fields in sociology, has one of the sever
est imbalances between descriptive studies and studies grounded 
in theoretical principles". Visserligen anser jag att själva det 
faktum att de övriga områdena inom sociologin kan uppvisa be
tydligt större andelar studier förankrade i teoretiska referensramar 
inte utan vidare innebär att mängden konsensuell, icke-trivial kun
skap på dessa områden är mycket större än inom forskningen om 
etniska relationer - som jag påpekat tidigare måste bedömningen 
av kunskapsläget ta hänsyn till hur koordinerade, komplementära 
och kumulativa dessa ansatser är i förhållande till varandra. Icke 
desto mindre är O'Sullivan Sees och Wilsons diagnos av den teo
retiska underutvecklingen inom området "etniska relationer" av 
allt att döma korrekt, möjligen med tillägget att de teoretiska an
satser som existerar är okoordinerade, alltför starkt förankrade i 
disciplinära och sub-disciplinära traditioner och ofta motsägande, 
dvs icke-komplementära (se t ex Rex & Mason 1986). 

Listan av problem utökas här med ytterligare ett, som jag 
endast antytt i det föregående: det råder ingen samstämmighet när 
det gäller uppfattningarna om vad en teori är och/eller bör vara. 
Termen "teori" används i tiotals olika betydelser - från enstaka 
hugskott och vad man kan kalla "punkthypoteser" till abstrakta 
axiomatiserade begreppsstrukturer (jämför t ex de olika artiklarna 
i Fiske & Shweder 1986). Men hur man än uppfattar termen "teo
ri" i fråga om omfånget och graden av abstraktion och formalise-
ring, syftar den alltid på en tankestruktur som består av åtminstone 
några begrepp som står i vissa relationer till varandra. Tankestruk
turen utgör en modell av ett visst segment av verkligheten. Model
len bör helst förklara eller begripliggöra verklighetssegmentet. 



Både begreppen och relationerna benämns med termer. När 
termer, begrepp och de segment av verkligheten som begreppen 
syftar på står i mångtydiga, oklara relationer till varandra, minskar 
begreppens (och termernas) effektivitet som kunskapsinstrument 
och man ställs inför nödvändigheten att rekonstruera både termi
nologin och begreppsapparaten. Man skall givetvis inte driva kra
vet på stringenta preciseringar och definitioner alltför långt - det är 
lätt att hemfalla åt det slags rituella "semantiska förtryck" som 
särskilt vissa filosofer och filosofiskt lagda forskare kan ägna sig 
åt. Det har många gånger - med rätta - påpekats att åtminstone un
der vissa perioder i en kunskapsprocess kan mångtydigheten sna
rare vara fruktbar än hämmande och destruktiv. A andra sidan bör 
inte de centrala begreppen inom en forskningsdomän användas på 
ett oklart och mångtydigt sätt hur länge som helst - kunskapstill
växten består bl a i en successiv precisering av begreppsapparaten. 
Även om terminologiska skillnader kan avspegla ideologiska/poli
tiska perspektiv hos forskarna (samt hos andra användare av ter
minologierna; se t ex Skutnabb-Kangas 1986), anser jag inte att 
man bör göra en nödvändighet av dygden. 

Dessvärre är man bland de filosofer och samhällsvetenskap
liga teoretiker som sysslar med begreppsanalys (som väntat) inte 
enig om hur en fruktbar och korrekt begreppsanalys skall se ut -
det finns som vanligt olika skolor och traditioner. För min egen 
del anser jag att de "recept" som erbjuds av Sartori i den tidigare 
nämnda volymen (Sartori 1984) inte är sämre än andra jag sett, 
snarare bättre. Fördelen med just denna volym är att en och sam
ma begreppsanalytiska metod används konsekvent av olika förfat
tare för att klargöra begrepp som "konsensus", "utveckling", "etni-
citet", "integration", "politisk kultur", "makt" och "revolution". 

Det sägs att "i begynnelsen var ordet". Att benämna världen 
med ord är en av de mest grundläggande förutsättningarna för 
kunskap, även om det omedelbart måste påpekas att all kunskap 
inte är verbal och begreppslig. En hel del av de kompetenser som 
våra hjärnor och kroppar utvecklar är helt utomverbala och kan 
endast delvis och ofta med stor ansträngning transformeras till 



ord. När det gäller språkligt förmedlad kunskap utgör emellertid 
benämnandet endast en nödvändig, men långtifrån tillräcklig för
utsättning, och dess roll som kunskapsinstrument är helt avhängig 
det sätt på vilket orden är förtöjda i den verklighet de syftar på. 

En lämplig utgångspunkt för denna begreppsanalytiska ex-
kurs är distinktionen mellan ord, mening (eller innebörd) och ref
erent. Relationerna mellan dem ger upphov till följande grund
läggande frågor: hur är ord relaterade till innebörder? Hur är inne
börder relaterade till referenter? Inledningsvis kan man konstatera 
att relationer mellan ord och innebörder kan variera med avseende 
på oklarhet (eng.: ambiguity), medan relationer mellan innebörder 
och referenter kan variera med avseende på denotativ otydlighet 
(eng.: vagueness eller undenotativeness). "Denotation" syftar såle
des på relationen mellan en term/ett begrepp och den referent i den 
utomspråkliga verkligheten som termen/begreppet refererar till. 
Det är således denotationen som "snittar ut", "fångar" och "fixe
rar" den aspekt på verkligheten som termen/begreppet skall repre
sentera. 

Detta gäller i första hand de enklaste fallen, i vilka termer
na/begreppen tydligt refererar till konkreta ting och företeelser i 
den med sinnena (direkt eller indirekt) förnimbara verkligheten. 
För övrigt används ofta "ord" synonymt med "term", men "ord" 
tycks ha vidare omfång och en nyttig avgränsning kan vara att 
stipulera att "termer" är ord som syftar på begrepp, vilket inte alla 
ord behöver göra (som t ex egennamn, bindeord mm). När det gäl
ler termen "begrepp", får vi tillsvidare nöja oss med bestämningen 
att den syftar på samma sak som "ett tankeelement" eller ett "tan
keobjekt". 

Ett begrepps "mening" (eller "innebörd") kallas ofta "kon-
notation" eller "intension", vilket syftar på alla de kännetecken och 
egenskaper som är mentalt förknippade med eller inkluderade i ett 
begrepp och den term som benämner begreppet. På sätt och vis 
kan man säga att ett begrepp är sin intension. Den komplementära 
aspekten är "denotation" (se ovan), som även kallas "extension". 
Ett sätt att strukturera ett begrepps intension (konnotation) inne



bär - åtminstone för empiriska begrepp - att man skiljer mellan 
icke observerbara/svårobserverbara kännetecken å ena sidan och 
(mer eller mindre direkt) observerbara egenskaper å den andra. 
De sistnämnda egenskaperna kan kallas "denoterande", eftersom 
de är lättast att använda som instrument för avgränsning av term
ers/begrepps referenter. Hos vissa begrepp saknas dessa (i em
pirisk mening) observerbara, denoterande kännetecken helt (t ex 
"Gud", "oändlighet" osv), hos andra är de villkorliga, dvs måste 
garderas med villkor: "om referenten existerar och har de defini
erande kännetecknen så skulle man kunna observera dem på det 
och det sättet". 

Det terminologiska problemet avser således relationen mel
lan termer och innebörder - vilken innebörd skall en viss term ha? 
- medan det denotativa problemet gäller relationen mellan term 
och innebörd å ena sidan och referent å den andra. Man kan till 
exempel öka klarheten i ett begrepp genom att göra motsvarande 
term mindre mångtydig utan att dess denotativa "kraft' och strin
gens ökar nämnvärt. Som Sartori (ibid) påpekar är det ofta betyd
ligt lättare att analysera en terms/ett begrepps innebörd (konnota-
tion, intension) än dess denotation (extension). Olika begreppsana
lytiska skolor har olika uppfattningar när det gäller den sistnämn
da frågan, som ju berör de djupaste problemen i relationen mellan 
språk och verklighet. Denna diskussion kan illustreras med följan
de schematiska figur (se figur 1). 

Här kan vi göra ett uppehåll för en kort exemplifiering med 
hjälp av en term jag återkommer mer utförligt till längre fram. 
"Ras" är av allt att döma den kanske mest skamfilade och på sam
ma gång laddade termen i dagens samhällsvetenskap. På ett sätt är 
detta förståeligt - dess emotionella konnotationer är starkt förtöjda 
i nazisternas makabra illdåd. Termen utsätts emellertid i sådan 

19) Här ansluter jag mig till Sartori (1984) samt en del andra begrepps
analytiker och anser, till skillnad frän Skutnabb-Kangas (1986, s 19-
20), att ett begrepps konnotationer inte endast utgörs av de emotionella 
och värderande associationerna utan omfattar helheten av det "mentala 
innehåll" som omsluts av begreppet. 



t. ex. "ras som typ" 
"ras som hårstamning" 
"ras som sub-art" 

innebörd (I) 

vaghet mångtydighet 

extension 
(denotation) 

intension — 
(l<onnotation) 

term (T) referent (R) 
t. ex. "ras" t- fenotypisk 

kategorisering 

Figur 1. Strukturering av de begreppsanalytiska instrumenten 
(modifierat efter Sartori 1984). 
utsträckning för verbala exorcismer, kringgående manövrer och 
sammanblandningar av betydelser, att resultatet blir total förvir
ring. "Ras" inkluderas ofta i innebörden (konnotationen, intension-
en) hos termen/begreppet "etnicitet" och "etnisk grupp", varvid 
den får spela rollen av ett denoterande (dvs lätt observerbart) kän
netecken vid avgränsningen av referenter för "etnicitet", med and
ra ord de kategorier/grupper av människor som den sistnämnda 
termen refererar till. 

Men "ras" användes dessutom dels som ett självständigt be
grepp med egen konnotation och denotation, dels som en synonym 
till "etnicitet" eller "etnisk grupp". När "ras" diskuteras som ett 
självständigt begrepp, brukar många forskare understryka att be
greppet/termen saknar "vetenskaplig" mening, dvs att dess refe
renter inte kan denoteras på vetenskapliga (biologisk-genetiska) 
grunder. I stället sägs då begreppet vara "socialt definierat", vilket 
tycks innebära att det inte är lika "verkligt" som fallet vore om 
definitionen varit "vetenskaplig" (se t ex Mason 1986). Andra for
skare hävdar att termen/begreppet "ras" denoterar biologiskt/gene
tiskt urskiljbara aggregat av människor och har förklaringsvärde i 
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studiet av t ex stratifieringsprocesser och distribution av makt 
(se t ex M G Smith 1986; vissa författare i Sigler 1987). 

Ibland blir exemplen på oklarhet i begreppet "ras" nästintill 
pinsamma: i sin i övrigt förtjänstfulla analys av hur barn utvecklar 
etnisk/rasmässig medvetenhet, identitet och attityder använder 
Aboud (1988) termen "etnicitet" så att den i de flesta fall innebär 
"ras" (definierad som fenotypisk/utseendemässig kategorisering). 
Det är således uppenbart att termen "ras" är kopplad till så vä
sentligt olika innebörder, att det kan hävdas att det i vissa fall rör 
sig om olika begrepp. Termen är därför oklar. Dessutom är term
ens och de olika betydelsernas relationer till termen/begreppet 
"etnicitet" mycket oklara - en term kan inte vara synonym med en 
annan term samtidigt som den hävdas syfta på ett av flera deno-
terande kännetecken för den sistnämnda. De olika betydelserna av 
begreppet "ras" är denotativt vaga, eftersom de syftar på kategori
er som avgränsas på olika sätt. 

Ett sätt att kurera oklarhet är bättre definitioner. "Defini
tion" kommer från latinets "definire", som betyder "begränsa/av-
gränsa", "bestämma", "förklara" och "avsluta". Vissa typer av defi
nitioner syftar på relationen mellan term och innebörd, andra på 
relationen mellan innebörd och referent. En deklarativ definition 
innebär helt enkelt att man deklarerar att en viss term har en viss 
innebörd och reducerar oklarheten genom att göra termen mindre 
mångtydig. Denotativa definitioner har till uppgift att avgränsa 
och "fånga" det "objekt" (i mycket vid bemärkelse) som term
en/begreppet refererar till. De skall inkludera det som begreppet 
refererar till och utesluta det som det inte refererar till. Därigenom 
blir termen/begreppet mindre vaga. T ex får inte "fiskar" definie
ras så att även delfiner och valar kommer med och "etnicitet" bör 
inte definieras så att t ex både skinheads, protestanter och vänster-
hänta kan komma att utgöra exempel på begreppets referent, vilket 
dessvärre är långtifrån ovanligt. 

Den uppsättning kännetecken eller egenskaper som "hänger 
ihop" med ett begrepp kan klassificeras med avseende på ytterli
gare två aspekter: definierande, nödvändiga kännetecken och åtföl



jande (icke nödvändiga, tillfälliga, varierande) kännetecken. Att 
vissa däggdjur (valar och delfiner) ser ut som fiskar är exempel på 
icke-definierande, tillfälliga kännetecken, åtminstone om målet är 
att definiera begreppet "däggdjur". Om syftet är att definiera be
greppet "etnisk grupp", kan det tänkas att kännetecken som ras el
ler religion utgör just sådana icke nödvändiga attribut, som kan fö
rekomma tillsammans med de definierande kännetecknen utan att 
vara avgörande för att något skall räknas som etnisk grupp. 

När det gäller oklarhet/mångtydighet i relationen mellan ter
mer och innebörder kan man tala om individuell respektive kollek
tiv oklarhet (ambiguity). Individuell oklarhet uppkommer när en 
viss forskare/författare använder termer på ett inkonsekvent och 
mångtydigt sätt. Ett numera berömt exempel på detta är Thomas 
Kuhns term "paradigm", som han själv använde i minst 23 olika 
betydelser (Kuhn 1970, Lakatos & Musgrave 1970). Värre är det 
om en hel disciplin eller ett forskningsområde karakteriseras av att 
varje forskare (eller forskargrupp) använder centrala termer på ett 
idiosynkratiskt sätt - en sådan kollektiv mångtydighet påminner 
starkt om Babels torn. Paradigmbegreppets öden kan beskrivas 
som en transformation från Kuhns individuella mångtydighet till 
massiv kollektiv mångtydighet - termen tillhör nog de mest miss
förstådda och missbrukade framför allt inom samhällsvetenskaper
na och har av allt att döma orsakat mer skada än nytta. 

Samhälls- och beteendevetenskaperna kännetecknas även 
av en okontrollerad framställning av onödiga synonymer (olika ter
mer med samma eller närliggande innebörd) och en bristande upp
märksamhet i fråga om homonymer (samma term med olika inne
börder). En annan åkomma är det emellanåt frenetiska konstrue
randet av neologismer (nybildningar). I och för sig kan neologis-
mer utgöra nyttiga instrument för "begreppslig terapi" genom att 
nya, mera entydiga termer kan ersätta gamla som blivit alltför 
mångtydiga eller på annat sätt degenererade. Detta gäller dock en 
dast under förutsättning att ytterligare tre krav är uppfyllda: spar
samhet (inte alltför många), gradvist införande (inte alltför många 
på en gång) och lättförståelighet. 



Jag har därför svårt att tro att neologismer som "etnicism", 
"lingvicism", "classism" och den språkligt monstruösa "ageism" 
(på svenska måste det nog bli "ålderism"), som en del forskare 
inom området etniska relationer använder allt flitigare (se t ex 
Skutnabb-Kangas 1986; Mullard 1988; Skutnabb-Kangas & 
Cummins 1988; Bacal 1989), verkligen utgör konstruktiva alterna
tiv till exempelvis "etnocentrism", "dominans", "förtryck" och fle
ra andra "gamla" termer. Mullards (1988) bidrag till förrådet av 
neologismer - "etharchy" och "ethmission" (i engelsk version) - är 
så ogenomskinligt och pompöst "definierade" att det är omöjligt 
att avgöra i vilken utsträckning dessa ord kan tänkas utgöra kon
struktiva terminologiska nydaningar, dvs rekonstruktioner av äldre 
"degenererade" termer eller benämningar av genuint nya sociala 
företeelser. Mitt intuitiva men bestämda intryck är att de utgör 
verbala såpbubblor. 

Termen "etnicism" är ett bra exempel på åtminstone två 
problematiska sätt att handskas med ord. Medan författare som 
t ex Skutnabb-Kangas (1986; 1988), Phillipson (1988) och Mul
lard (1988) använder termen som beteckning på en modern form 
av "kamouflerad" rasism (en rasism som besynnerligt nog hävdas 
vara baserad på kulturella - i stället för biologiska - kategorisering
ar), använder A D Smith exakt samma term med en väsentligt an
norlunda betydelse (A D Smith 1988). Hos de tre förstnämnda för
fattarna förefaller termen vara ett slags ideologiskt tillhygge vars 
enda entydiga aspekt är de negativa värderande konnotationerna. I 
sin briljanta historiska analys av nationemas etniska ursprung ger 
däremot Smith (ibid) termen en betydligt klarare, välstrukturerad 
och därför mera konstruktiv innebörd, som i väsentliga avseenden 
är rakt motsatt den hos Skutnabb-Kangas m fl. 

"Etnicism" definieras av Smith som en kollektiv rörelse hos 
en "ethnie" (ung.: etniskt samfund), vars syfte är att stå emot upp
levda hot utifrån (främst från andra etniska kollektiv), motverka en 
inre "korrosion", återuppliva och stärka den specifika formen för 
gruppens sociala liv och kultur och re-integrera dess sociala struk
tur som hotas av upplösning på grund av både yttre och inre fak



torer. En sådan kollektiv rörelse innehåller givetvis inslag av etno-
centrism, eftersom en bottensats av etnocentrism ingår som en 
konstituerande faktor i uppkomsten av alla etniska samfund. 

Det intressanta är nu att den innebörd Smith ger termen gör 
det möjligt att använda den på alla etniska samfund oavsett deras 
inbördes maktrelationer, låt vara att hans egna historiska exempel 
till stor del handlar om etniska grupper som hotas av (på ett eller 
annat sätt) överlägsna inkräktare - termen syftar i första hand på 
en defensiv aktivitet. Den (långtifrån entydiga) innebörd som 
samma term har hos Skutnabb-Kangas m fl tycks däremot syfta på 
förtryckande förhållningssätt och handlingsstrategier hos domine
rande etniska grupper riktade mot svaga minoriteter. Genom att 
termen dessutom hävdas vara ett slags modern funktionell ekviva
lent till den "gammaldags" rasism som av samma (och en del an 
dra, se t ex van Dijk 1987) författare uppfattas vara en åkomma 
som exklusivt drabbar de "vita" i förhållande till de "icke-vita", 
blir begreppet "etnicism" i denna tappning likvärdig med en knip
pe negativa ideologiska och moraliserande konnotationer som an
vänds för att fördöma endast vissa gruppers förhållningssätt till 
vissa andra grupper eller kategorier. 

Termens referent begränsas (för övrigt en aning kamoufle
rat) till att framförallt gälla "de vitas" eller "de europeiserades" 
dominans över "de icke-vita" och dess relation till termen "lingvi-
cism" (dominans riktad mot språkhgt avgränsade grupper eller ka
tegorier) är mycket oklar. Således skulle t ex tibetanernas mot
stånd mot den kinesiska dominansen av A D Smith klassificeras 
som ett fall av etnicism, medan Skutnabb- Kangas m fl:s "etni
cism" tycks omöjlig att använda i detta sammanhang. Möjligtvis 
skulle den kinesiska dominansen över Tibet kunna vara ett exem
pel på den sistnämnda, men varken detta eller liknande exempel 
nämns i Skutnabb-Kangas & Cummins' antologi (1988), kanske 
inte helt oväntat. Sammanfattningsvis, i den mån termen "etni
cism" är relativt ny - jag känner inte till termens tidigare historia -
utgör den ett exempel på en "homonymiserad" neologism, dvs en 
nybildning med flera, varandra delvis motsägande innebörder. 



Den utgör därför ett problematiskt bidrag till den samhällsveten
skapliga terminologin. Av de två användningssätt som skisserats 
ovan anser jag Smiths vara det betydligt mera konstruktiva. 

Nya termer kan vara befogade när genuint nya fenomen 
upptäcks eller när deras hypotetiska existens och egenskaper kon
strueras på teoretiska grunder - naturvetenskaperna ger många ex
empel på detta. Det är inte otroligt att helt nya företeelser uppträ
der i de psyko-sociala skeenden som samhällsvetenskaperna stude
rar, låt vara att detta kanske inte är så självklart och inte sker så 
ofta som många tycks anse. Till exempel visar A D Smiths histo
riska analyser på ett övertygande sätt att den "nya etnicitet" vars 
uppkomst av många daterats till början av 1960-talet är betydligt 
äldre än så, samt att det "nationsbyggande" som många anser ha 
börjat först efter den franska revolutionen i själva verket pågått i 
årtusenden, låt vara under skiftande former. 

I den mån genuint nya fenomen uppträder i den psyko-so
ciala sfären medför den terminologiska snårskog som präglar sam
hällsvetenskaperna att det blir mycket svårt att bedöma huruvida 
de termer som redan finns verkligen är inadekvata för att benämna 
dessa nya företeelser. Ett av de grundläggande problemen samman
hänger således med svårigheten att avgöra när företeelser som fö
refaller vara nya i själva verket utgör förändrade framträdelseform-
er för tidigare existerande fenomen. 

Man bör skilja mellan rekonstruktion av ett (på ett eller an
nat sätt "degenererat") begrepp och begreppsbildning, dvs kon
struktion av ett nytt begrepp. Man bör alltid försöka rekonstruera 
redan existerande begrepp innan man ger sig i kast med att kon
struera nya - genom att strukturera konnotationerna och rensa bort 
mångtydigheterna skapar rekonstruktionen en grundval för nya 
begrepp. När ett begrepp är relativt nytt, kan rekonstruktionen 
börja med en analys av existerande definitioner och de texter i vil
ka de förekommer. Om begreppet (dock inte nödvändigtvis term
en) har en längre historia, bör denna historia (etymologi, "tidsan
da" under olika perioder mm) rekonstrueras. Detta resulterar i en 
kartläggning av begreppets tidigare och aktuella konnotationer 



och möjliggör - åtminstone i vissa fall - en bestämning av dels de 
kännetecken som är gemensamma för ett antal definitioner, dels de 
som är specifika, t ex under olika historiska perioder. 

Banton (1987a) har på ett exemplariskt sätt genomfört en 
sådan historisk analys av termen och begreppet "ras", även om jag 
inte håller med honom om vissa av hans slutsatser beträffande be
greppets nuvarande status. A D Smiths tidigare nämnda historiska 
analys av nationernas etniska ursprung utgör i själva verket även 
en historisk rekonstruktion både av ursprunget till begreppet 
"ethnie" och av den psyko-sociala företeelse begreppet syftar på. 
När det gäller den betydligt nyare termen "etnicitet", lokaliserade 
Isajiw redan 1974 27 olika definitioner och identifierade de vanli
gast förekommande konnotationema - således en ansats till rekon
struktion, om än med alltför begränsade historiska perspektiv (Isa
jiw 1974). Icke desto mindre uttryckte Burgess fem år senare be
kymmer över det terminologiska och begreppsliga kaoset inom et-
nicitetsforskningen (Burgess 1979). Under 80-talet gjordes vissa 
rekonstruktionsförsök av bl a Jackson (1984) och Lange & Westin 
(1981). Trots dessa försök präglas dagens terminologiska situation 
på området "etniska relationer" av påtaglig språkförbistring. Den 
senaste begreppsliga "rensningsaktionen" på området genomfördes 
(med, enligt min uppfattning, tveksam framgång) av Riggs 
(1991a, b). 

Rekonstruktionen av ett begrepp börjar således med en ge
nomgång av relevant samtida och - i den mån den finns - historisk 
litteratur, där termen/begreppet förekommer. Den uppsättning 
konnotationer som blir resultatet av en sådan semantisk expedition 
kan emellanåt vara ganska förvirrande. Några typfall av relationer 
mellan olika mängder av konnotationer illustreras i figur 2. 

I figur 2 representerar varje rektangel den totala mängden 
av kännetecken som kunnat extraheras ur litteraturen. Varje cirkel 
avbildar en uppsättning kännetecken som är internt sammanhäng
ande, t ex genom att de förekommer i en viss definition av be
greppet i fråga. De gemensamma ytorna mellan vissa cirklar rep
resenterar kännetecken som "överlappar" mellan t ex olika defini
tioner. Cirklar som är helt separerade från varandra representerar 
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Figur 2. Några exempel på relationer mellan ett begrepps konno-
tationer (modifierad efter Sartori 1984). 

kluster av kännetecken som inte har några gemensamma "medlem
mar", t ex helt olika (deklarativa) definitioner av en och samma 
term. Rektangel 1 avbildar en ganska hoppingivande situation, där 
det finns en gemensam kärna av kännetecken samt gemensamma 
områden mellan par av kluster. 

De tidigare nämnda försöken att kartlägga termen "etnici-
tet" (t ex Isajiw 1974; Lange & Westin 1981; Jackson 1984) har 
resulterat i en liknande bild, låt vara att den gemensamma kärnan 
av kännetecken fortfarande inte används på ett konsekvent sätt. I 
rektangel 2 har vi en (liten) gemensam kärna av kännetecken, som 
är resultatet av ett slags konvergens av sinsemellan olika men in
ternt besläktade "kedjor" av kännetecken. Rektangel 3 represente
rar en mera degenererad situation, där ingen gemensam kärna fö
rekommer. Rektangel 4 avbildar terminologiskt kaos. 



observationsenheter 
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referensramar 
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Figur 3. En schematisk bild av faser i rekonstruktionen av ett be
grepp (modifierad efter Sartori 1984). 
De situationer som representeras av rektanglarna 3 och 4 kan vara 
en konsekvens av att en och samma term användes med olika 
konnotationer dels av olika vetenskapliga discipliner, dels av olika 
teoretiska inriktningar, traditioner mm inom varje disciplin. Så är 
t ex fallet med flera termer inom området "etniska relationer". Hur 
det rekonstruktiva arbetet kan se ut i sådana fall schematiseras i 
figur 3. 

I figurens högra del känner vi igen "pyramiden" från figur 
1, som omsluter en rektangel som symboliserar listan av ett be
grepps konnotationer, dvs de kännetecken vi extraherat ur littera
turen. Till höger om denna "meningspyramid" finns en annan, 
skuggad rektangel, som representerar de "observationsenheter" (i 
den empiriska verkligheten) som de forskare som använt begrep
pet i empirisk forskning refererat till. Att rektangeln är skuggad 
antyder att samhällsvetenskapliga begrepp långtifrån alltid är tyd
ligt förtöjda i empirisk forskning. Inom etnicitetsforskningen kan 
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sådana enheter variera från individer via subnationella grupper och 
kategorier till hela stater. Om någon t ex studerar etnisk mobili
sering eller maktrelationer mellan etniska grupper kommer inne
börden i begreppen "etnisk grupp", "mobilisering" och "makt" att 
variera beroende på vilka enheter man faktiskt undersöker. 

Om en kartläggning av den empiriska förtöjningen av be
greppet inte medför att konnotationerna inom "pyramiden" klarnar 
och faller på plats, bör man gå över till att undersöka hur begrep
pet används i de kontexter som bildas av olika discipliner, teo
retiska inriktningar och typer av forskningsansatser. Dessa kontext
er representeras av rektanglarna i figurens vänstra del. Med "forsk
ningsansatser" avses t ex jämförande respektive icke jämförande 
ansatser, enkätsurveys kontra diskursanalyser osv. Om t ex attityd
er (etniska, "rasistiska" osv) undersökes med hjälp av strukturera
de frågeformulär, kommer innebörden i begreppet "attityd" i de 
flesta fall att vara väsentligt annorlunda än om ansatsen består i 
analyser av samtal i vardagliga sammanhang (jämför t ex Schu-
man m f l  1985; van Dijk 1987; Potter & Wetherell 1987). Ett 
exempel på disciplinbetingade betydelseskillnader är när två eko
nomer i sin analys av diskrimineringsteorier använder begreppet 
"fördom" med betydelsen "falsk information" (Lundahl & Waden-
sjö 1984), vilket avsevärt skiljer sig från t ex socialpsykologers 
och sociologers (långtifrån entydiga) sätt att använda samma term 
(se t ex Simpson & Yinger 1986; Dovidio & Gaertner 1987; Tay
lor & Moghaddam 1987). 

Sammanfattningsvis kan en kartläggning av sådana kon-
textuella betydelseskillnader i bästa fall resultera i en åtstramning 
av terminologin, låt vara att en hel del akademisk ämneschauvi
nism förmodligen måste övervinnas på vägen. I den akademiska 
världen tycks terminologier dessutom ofta fungera som ett slags 
verbala revirmarkörer, där reviren kan utgöras av hela discipliner, 
av inomdisciplinära (teoretiska, metodologiska mm) subkulturer 
eller av inom- och tvärdisciplinära ideologisk-politiska kotterier. 
Revirmarkörerna tycks även skänka en känsla av identitet åt revi
rens invånare. 



4 DET TÄNKTA, DET BENÄMNDA, DET BEFINTLIGA 

4.1 Irrbloss över ett gungfly: om det emiska skiktets ontologi 

I den föregående diskussionen har den denotativa aspekten på 
termer och begrepp, som avser begreppens förtöjningar (referent
er) i den utomspråkliga verkligheten, behandlats på ett förenklat 
och relativt oproblematiskt sätt. På ett par ställen har jag emeller
tid antytt att denna aspekt berör mycket fundamentala och svåra 
frågeställningar, med rötter i urgamla och segdragna kunskaps-
och vetenskapsteoretiska kontroverser. Hur bildar man nya be
grepp så att de blir till effektiva tanke- och kunskapsinstrument? 
Hur "förtöjer" man dem i referenter "där ute" i verkligheten? Hur 
väljer man adekvata namn på (dvs termer för) begreppen? Vilka 
skillnader finns det mellan "teoretiska" och "empiriska" begrepp 
när det gäller de referenter de denoterar? Denoterar samhällsveten
skapliga begrepp i princip samma slags "objekt" som naturveten
skapliga dito? På vilket sätt och i vilken bemärkelse finns eller 
existerar de "objekt" eller företeelser som begreppen denoterar? 
Kring dessa (och många fler besläktade) frågor finns åtskilliga 
hyllmeter litteratur och i det här sammanhanget måste jag begrän
sa mig till några reflektioner. Låt mig ta de två sistnämnda frågor
na först. 

Denotationsproblem - problem vid avgränsning och klas-
sifikation - är inte unika för de vetenskaper som utforskar psyko-
sociala skeenden. Även naturvetenskaperna, inklusive fysiken, 
tampas emellanåt med sådana svårigheter och på ett plan är defini
tionsproblemen likartade inom alla kunskapsdomäner. Den psyko-
sociala domänen skiljer sig emellertid på åtminstone ett väsentligt 
sätt från den naturvetenskapliga; många, kanske de flesta, av de 
psyko-sociala vetenskapemas kunskapsobjekt är konstituerade ge
nom begrepp och sammanvävda med (vardags)språket, dvs de 
består i innebörder. Begrepp är tankeobjekt och som sådana är de 
fundamentalt subjektiva, men de "externaliseras" eller uttrycks 
genom språkliga (och andra) handlingar. Språket är ett socialt sys
tem och en social produkt i den bemärkelsen att det byggs upp. 



upprätthålls och förändras i social interaktion, även om de grund
läggande förutsättningarna för dess existens nästan helt säkert är 
biologiska. Att tala om "beteenden" och "beteendevetenskaper" är 
därför ett slags kronisk terminologisk anomali, eftersom det som 
studeras av dessa vetenskaper till största delen utgörs av handlin
gar, som alltid är (mer eller mindre medvetetet) avsiktliga, knutna 
till föreställningar, begrepp och benämningar (termer) och därför 
socialt meningsfulla (jag återkommer till termen "social" i avsnitt 
4.3). En nysning är (förmodligen) alltid ett beteende, men redan en 
harkling eller en hostning kan vara en meningsfull handling, 
beroende på sammanhanget. 

Tidigare har jag sagt att det termer/begrepp denoterar, dvs 
referenter, är "objekt" i den utomspråkliga verkligheten. I den 
psyko-sociala domänen kompliceras detta avsevärt genom att det 
mesta av vad som sker där redan är konstituerat av innebörder, och 
många av de termer och begrepp som skapas av de psyko-sociala 
vetenskaperna denoterar således, eller rättare sagt borde denotera, 
dessa innebörder. På sätt och vis kan man säga att det handlar om 
"begrepp om begrepp", dock icke i den tekniska betydelse som 
termen "meta-språk" har inom logiken. Här snubblar vi rakt in i ett 
av de största och mest kontroversfyllda problem som plågar de ve
tenskaper som sysslar med människans sociala liv, nämligen rela
tionen mellan vardagsspråk och forskarspråk. Problemet är lika 
relevant (och olöst) inom området "etniska relationer" som inom 
de modervetenskaper som är verksamma på området. 

Medan vissa discipliner och traditioner har försökt lösa det
ta problem på ett eller annat sätt, förefaller andra överhuvudtaget 
inte vara medvetna om att problemet existerar. I stort sett kan man 
säga att olika förhållningssätt till problemet har lett till uppkom
sten av olika inomdisciplinära (och i viss mån tvärdisciplinära) 
forskningstraditioner och riktningar (se t ex Shweder & Fiske 
1986). Riktningar som "Verstehen"-sociologi, etnometodologi, 
den svenska "fenomenografin" inom pedagogiken, etogenisk so
cialpsykologi (Harré & Secord 1972; Harré 1983; Secord 1986), 
olika varianter av diskursanalys (Potter & Wetherell 1987) utgör 



exempel på ansatser som explicit tar vardagstänkandet och var
dagsspråket som utgångspunkt för forskning. 

Inom antropologin manifesteras medvetenheten om prob
lemet i distinktionen "emic-etic"̂ ®  ̂ (försvenskat emisk-etisk), som 
har sitt ursprung i forskningen om språkljud och syftar på fors
karens förhållningssätt vid studier av (för forskaren) främmande 
kulturer. Att studera en kultur emiskt innebär att beskriva den "in
ifrån" med de termer/begrepp den själv använder, att studera den 
etiskt (ej att förväxlas med "etik") innebär att beskriva och (kan
ske) förklara den med termer/begrepp som inte är hämtade från 
kulturen själv utan tillhör forskarens verktygslåda. Jag har i andra 
sammanhang använt denna distinktion med en mera generell bety-

20) Distinktionen "emisk-etisk" är lika flitigt använd som den är (enligt 
somligas uppfattning) problematisk. Den formulerades första gången 
1954 av lingvisten Kenneth L. Pike och har sedan i accelererande takt 
spritt sig till ett 15-tal akademiska discipliner och andra användnings
områden. Det kan vara värt att notera att Pikes ursprungliga formule
ring kom till i samband med hans språkstudier förknippade med Bibel
översättningar. Enligt Murray (1990) hade Pike till och med antytt att 
emiska studier av kulturer skulle kunna bidra till den kristna missions
verksamheten. Ett annat intressant faktum är att i Headlands (1990) bib
liografiska studie av hur de två termerna används hamnar psykologin på 
andra plats (efter antropologin) på listan över de flitigaste användarna. 
Genom att de olika användarna förknippat termerna med olika bety
delser (begrepp), ofta på grund av att de inte brytt sig om att ta reda på 
vad Pike egentligen menat, har de två orden blivit så mångtydiga att 
somliga forskare till och med föreslagit att de borde relegeras från den 
vetenskapliga vokabulären. Den av Headland, Pike och Harris redigera
de volymen "Emics and Etics: The Insider/Outsider Debate" (1990) ut
gör, så långt jag vet, det första samlade försöket att reda ut termernas 
ursprungliga (samt önskvärda) betydelser. Boken består till hälften av 
långa replikskiften mellan Piké och "kulturmaterialisten" Marvin Har
ris, som förefaller vara den antropolog som mest bidragit till en kon
struktiv utveckling av begreppsparet. Både dialogen mellan Pike och 
Harris och de övriga bidragen i antologin visar enligt min uppfattning 
dels att begreppsparet är fruktbart trots all semantisk inflation det un
dergått, dels att det är förtöjt i de djupaste kunskapsteoretiska (bl a on-
tologiska) grundvalarna för samhällsvetenskaplig forskning. 



delse, nämligen den att när människors handlande beskrivs och/el
ler förklaras med termer som de själva inte förstår är förhållnings
sättet etiskt, i andra fall är det emiskt, oberoende av om den be
skrivande och den beskrivne tillhör samma kultur eller olika kul
turer (Lange & Westin 1981; Lange 1983; 1984; Lange & Westin 
1985). 

Distinktionen emisk-etisk är upphängd i ett semantiskt fält, 
inom vilket den är relaterad till besläktade termer och distinktion
er, som kulturrelativism - universalism, analytiska begrepp - "folk 
concepts" (ung.: vardagsbegrepp), subjektiv - objektiv, kvalitativa 
data - kvantitativa data, teoretiska begrepp - empiriska begrepp 
m fl. Även i den utvidgade betydelsen ovan syftar distinktionen 
emisk-etisk inte endast på isolerade termer eller begrepp, utan 
även på tankestrukturer, t ex teorier, "världsbilder" mm. De akade
miska discipliner som utforskar det psyko-sociala livet har inte 

21) Jag kan inte i detta sammanhang reda ut alla de intressanta frågor 
som denna definition av "emisk-etisk" väcker. Ett påpekande är dock på 
sin plats. Somliga använder ordet "emisk" på ett sätt som gör det näst-
intill synonymt med "subjektiv", "mental", "psykisk" eller "intraindi-
viduell" (dvs inom individen). En hel del av mentala, psykiska eller in-
traindividuella processer och tillstånd är emellertid otillgängliga för 
medvetandet och befinner sig därför bortom vardagsspråkets räckvidd. 
Ord (och begrepp) som refererar till sådana tillstånd eller processer 
måste därför åtminstone till att börja med vara etiska. I och för sig kan 
de så småningom införlivas med vardagsspråket (som fallet är med fle
ra psykoanalytiska teoretiska termer), men deras status i detta vardags
språk förblir ganska oklar. De omedvetna faserna i mina tankeprocesser 
är helt otillgängliga för medvetandet och kan endast (hypotetiskt) be
skrivas med teoretiska termer. Jag kan visserligen läsa en bok om kog-
nitiv psykologi och åtminstone i någon bemärkelse införliva sådana 
termer med min vokabulär. Detta innebär dock inte att de tankepro
cesser som termerna refererar till därefter konstitueras av dessa inför
livade termer. Eftersom jag tillhör dem som inte tror på de "omedvetna 
innebörder" vilkas existens postuleras av vissa psykologiska teorier, an
ser jag att "emisk" endast kan syfta på de medvetna innebördsstrukturer 
som kodifieras av vardagsspråket (se för övrigt Headland m fl 1990 för 
diskussioner kring denna problematik). 



monopol på framställning av teorier, i synnerhet om man med teo
ri menar "konceptualisering", dvs "begreppsliggörande" av något 
- att genom konstruktion av begrepp representera något i form av 
ett tankeobjekt (Sayer 1984). 

Till exempel, att ha en "självbild" (eng.: self-concept) eller 
en identitet innebär i själva verket att ha ett slags "teori" om sig 
själv, dvs en begreppslig representation av sig själv; att ha en "et
nisk självbild" eller identitet innebär således att ha en "teori" om 
sig själv som medlem i en viss typ av grupp (jfr Harré 1983; 1987; 
Yardley & Honess 1987; Honess & Yardley 1987; Liebkind 
1989). De (etiska, akademiska) termer/begrepp som konstrueras 
av dem som forskar kring självuppfattning och identitet (etnisk el
ler annan) refererar således i stor utsträckning till de (emiska, var
dagliga) termer/begrepp och begreppsstrukturer med vilkas hjälp 
människor konstruerar subjektiva och sociala representationer av 
sig själva och varandra. Dessa självrepresentationer är "sociala" i 
flera avseenden, men kanske framförallt genom att de konstitueras 
genom och kodifieras i språket. De är även i en endast fragmenta
riskt känd utsträckning kulturellt (och historiskt) bestämda, efter
som olika kulturer (och olika historiska perioder) tillhandahåller 
olika "förråd" av möjliga och acceptabla "teorier om självet" (se 
t ex Heelas & Lock 1981; Marsella m fl 1985). 

De emiska, vardagliga begreppens konstituerande roll i det 
sociala livet kan förtydligas genom Harrés intressanta och fruktba
ra distinktion mellan handlingar och akter (eng.: "action" och 
"act"; se t ex Harré & Secord 1972; Harré 1983; Harré, Clarke & 
De Carlo 1985). Till exempel konstituerar begreppet "stöld" en 
social akt, som kan förverkligas genom ett stort antal sinsemellan 
mycket olika, konkreta handlingar. En analys av förutsättningarna 
för akten "stöld" visar att den implicerar existensen av andra be
greppsliga-sociala "objekt", som "egendom", "privat egendom", 
"avsiktlighet" mm. Denna sociala/begreppsliga struktur - akten, 
dess förutsättningar och de förverkligande handlingarna - genere
rar i sin tur andra sociala "objekt", t ex sociala typer, i detta fall 
"tjuv", "bedragare", "förskingrare" mfl .  



I den mån begreppet "diskriminering" numera kan anses in
gå i vardagsspråket, kan det ses som konstituerande en akt, som 
kan förverkligas genom en oöverskådligt stor mängd av hand
lingar, från de mest tydliga och brutala till mycket subtila och svår
bestämda (här bortser jag tillsvidare från svårigheterna att bestäm
ma innebörden i begreppet "diskriminering"). Bland förutsättning
arna för akten "diskriminering" finner vi framförallt begrepp/ob
jekt som "rättvisa", "rätmätighet", "jämlikhet", "kategori", "grupp" 
m fl, låt vara att en genomgripande analys av förutsättningarna för 
denna akt fortfarande lyser med sin frånvaro (för ansatser se t ex 
Feagin & Eckberg 1980; Lange & Westin 1981; en mycket ingå
ende analys av akten positiv diskriminering finner man däremot i 
Edwards 1987). Det är intressant att notera att akten "diskrimine
ring" (ännu?) inte tycks ha gett upphov till motsvarande stabila so
ciala typer vilkas namn helt integrerats i vardagsspråket - etiketter 
som "rasist", "sexist" och liknande har fortfarande en oklar status i 
detta avseende. 

Dessa två exempel får räcka som illustrationer av ett myck
et viktigt kännetecken hos många sociala "objekt": eftersom akter 
konstitueras av begrepp men förverkligas genom handlingar kan 
man inte säga att akter är identiska med handlingar - akter existe
rar på ett annat sätt än de handlingar som utgör deras förverk
liganden eller manifestationer. I det sociala samspelet är emel
lertid en handling inte alltid ett entydigt förverkligande av en akt. 
De begrepp som konstituerar akter implicerar för det mesta av
siktlighet, och avsikter är subjektiva fenomen som i bästa fall är 
tillgängliga för den som har dem. Vardagslivets (och juridikens) 
umbäranden består därför till ansenlig del av tolkningar eller att-
ributioner av avsikter bakom handlingar. 

En handling kan t ex tolkas som etnisk diskriminering av 
den som utsätts för handlingen eller för dess konsekvenser, utan 
att någon diskriminerande avsikt förelegat. Vissa forskare anser att 
bevisad avsiktlighet är en nödvändig förutsättning för att en hand
ling skall kunna klassificeras som en förverkligad akt av (etnisk 
eller rasmässig) diskriminering, trots alla empiriska svårigheter 



som denna uppfattning medför. Det sociala livet (inklusive juri
disk teori och praxis) genomsyras av sådana "kongruensproblem" 
som rör svårigheterna att identifiera handlingar som instanser av 
akter. 

Det jag försökt diskutera här på ett mycket skissartat sätt 
handlar i grund och botten om det sociala livets ontologi, ett av 
samhällsvetenskaperna kroniskt försummat och av många som ob
skyrt och onödigt betraktat vetenskapsfilosofiskt område. För
enklat uttryckt sysslar ontologi med frågor om vad som existerar i 
den verklighet vi gör till kunskapsobjekt och ontologiska antagan
den, eller existensantaganden, finns alltid (explicit eller implicit) i 
all forskning, såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig. 
För den som till äventyrs tror att den psyko-sociala verkligheten 
själv serverar sina kunskapsobjekt prydligt sorterade och etikette-
rade rekommenderar jag läsning av t ex Ruben (1985) och Sayer 
(1984; för en ingående diskussion av ontologiska klassifikations-
problem inom samhällsvetenskapen se Mukherjee 1983). 

Till exempel syftar termen "kultur", som ju är av stor bety
delse i forskning om etniska relationer, på ett så omfattande spek
trum av innebörder med svåridentifierade referenter att den utgör 
ett paradexempel på kroniska ontologiska problem (se t ex Jahoda 
1984; Rohner 1984; Segall 1984; Shweder & LeVine 1984; Wuth-
now & Witten 1988; Hannerz 1992). Man kan även säga att myck
et av kontroverserna kring termen/begreppet "ras" har handlat om 
vilken ontologisk status begreppets referent skall tilldelas, vilket 
även gäller de mångfaldiga försöken att avgränsa det som termer
na "etnicitet" och "etnisk grupp" bör syfta på. 

Jag ansluter mig till den uppfattning enligt vilken det emis-
ka - vardagsföreställningar, vardagsteorier, vardagsförklaringar, 
akter, handlingar och det vardagsspråk som kodifierar allt detta -
konstituerar ett fundamentalt skikt i den psyko-sociala verklighet
en som måste tillerkännas en självständig ontologisk status. Ingen 
av de vetenskaper som utforskar denna verklighet kan helt förbigå 
detta skikt. Många har emellertid systematiskt försökt göra just det
ta. Inom t ex psykologin och socialpsykologin (framförallt inom 



de anglo-saxiskt dominerade riktningarna) har inställningen till 
"vardagspsykologin" och vardagsspråket huvudsakligen varit präg
lat av "scientistiskt"^^^ förakt. Bland undantagen märker man so
cialpsykologen Fritz Heider, som på 50-talet lade fram ett program 
enligt vilket den sant vetenskapliga psykologin måste utgå från 
vardagspsykologin, framförallt de förklaringar av handlingar och 
skeenden som människor använder för att göra tillvaron begriplig. 
Endast vissa fragment av Heiders program togs på 60-talet upp av 
den nya modeflugan inom främst amerikansk socialpsykologi, den 
sk attributionsteorin, som under de efterföljande decennierna pro
ducerade stora mängder av "experimentell" forskning kring vardag
liga orsaksförklaringar, oftast starkt deformerade och utarmade i 
sina "experimentella" versioner. 

Mycket av denna stora forskningsvolym, som av somliga 
ansågs vara lösningen på socialpsykologins sedan 60-talet kronis
ka "kris", består emellertid i kunskapsmässigt helt sterila produk
ter, inte minst på grund av att de nästan uteslutande baserats på 
amerikanska studenter (för kritiska betraktelser se t ex Kruglanski 
& Ajzen 1983). Attributionsforskningen har även trängt igenom 
till området "etniska relationer", men av ovannämnda skäl är dess 

22) Med "scientism" menas här ett förhållningssätt baserat på ett okri
tiskt och oreflekterat anammande av teoretiska och metodologiska mo
deller med vidhängande termer hämtade från (oftast missförstådda) na
turvetenskapliga förebilder. Syndromet omfattar framförallt en kvasi-
terminologisk jargong som ger sken av objektivitet, vetenskaplighet 
och andra dygder utan någon egentlig förståelse av den psyko-sociala 
verklighet som "termerna" hävdas syfta på (Harré & Secord 1972; 
Harré, Clarke & De Carlo 1985. Potter & Wetherell 1987 tillhandahål
ler välvalda och nästintill tragikomiska exempel på dylik scientistisk 
jargong inom socialpsykologin.) Denna anmärkning är dock inte av
sedd som ett bidrag till uppfattningen att naturvetenskap och sam
hällsvetenskap/humaniora är (och bör vara) åtskilda av en oöverstiglig 
klyfta. Snarare tvärtom - jag anser att samhälls- och beteendevetares 
verksamhet skulle bli betydligt mera meningsfull om de mera nog-
grannt än vad som oftast är fallet studerade hur naturvetare (kanske 
främst biologer) verkligen bär sig åt när de forskar. 



kunskapsbidrag till området fortfarande ganska magra (se Lange 
& Westin 1981; Lange 1983; 1984/1992 för svenskspråkiga över
sikter). Detta är beklagligt, bland annat därför att "vardagsantropo-
logiska" uppfattningar (attributioner) om orsaksrelationer mellan 
kroppsliga kännetecken, som t ex hudfärg, och psykiska (intellekt
uella, moraliska mm) egenskaper och förmågor konstituerar de 
företeelser som uttrycken "ras som socialt fenomen" och "rasism" 
syftar på. Sedda ur detta perspektiv är dessa företeelser fortfarande 
mycket litet utforskade. 

Att det emiska - vardagstänkandet och vardagsspråket - spe
lar en konstituerande ontologisk roll i mycket av det som kallas 
den sociala verkligheten innebär självfallet inte att etiska (analy
tiska, vetenskapliga eller hur man nu vill kalla dem) termer och 
begrepp inte kan användas som kunskapsinstrument. Relationen 
mellan emiska och etiska terminologier kompliceras emellertid av
sevärt när moderna, kulturellt komplexa och av massmedia ge
nomsyrade samhällen studeras. När antropologin, som ursprung
ligen varit en västerländsk verksamhet riktad mot icke-väster-
ländska kulturer, börjat utöva sin konst på hemmaplan ledde detta 
till flera nya teoretiska och terminologiska problem. Behovet av 
"kulturteori för komplexa samhällen" började göra sig gällande. 
Medan distinktionen emisk-etisk var förhållandevis klar när den 
användes vid studier av - relativt sett - "mindre komplexa" kultur
er (låt vara att inte alla forskare fann den användbar), blev den be
tydligt mer problematisk i forskning på moderna västerländska 
samhällen. 

Det är i detta sammanhang intressant att notera att nästan i 
samma takt som antropologin vände sina blickar mot de samhällen 
inom vilka den vuxit fram som disciplin, började den under lång 
tid massivt etnocentriska västerländska psykologin (främst so
cialpsykologin) luckra upp sin kulturblindhet genom att utsträcka 
sin verksamhet till utomvästerländska kulturer. På så sätt föddes 
den tvärkulturella psykologin, som idag utgör ett snabbt växande 
och flitigt verksamt område (se t ex Triandis m fl 1980; Segall 
m fl 1990). Emisk/etisk-distinktionen började även diskuteras av 



tvärkulturella psykologer, främst i samband med frågan i vilken 
utsträckning den västerländska begreppsapparaten och terminolo
gin kunde tillämpas i studier förlagda till andra kulturer. En del 
pessimistiska relativister började till och med hävda att större del
en av t ex psykologins begreppsapparat (och metoder) i själva 
verket var att betrakta som "Western emics", dvs västerländskt 
kulturbundna produkter utan relevans för studier av andra kulturer. 
I detta sammanhang borde jag kanske påpeka att många - kanske 
rentav de flesta - "tvärkulturella" psykologer och socialpsykolo
ger använder termen "kultur" på ett ytterst grovt och naivt sätt. De 
flesta studier som publiceras i t ex Journal of Cross-Cultural Psy
chology använder studenter som "objekt" och den jämförande 
tvärkulturella aspekten tillgodoses genom att låta "kultur" samman
falla med "land" (se t ex Church & Katigbak 1988). 

Det som komplicerar distinktionen emisk-etisk när den an
vänds i forskning om psyko-sociala företeelser i moderna väster
ländska samhällen är framförallt det faktum att de akademiska be
grepp, terminologier och teorier som produceras av de olika veten
skaperna (i alldeles för litet utforskad utsträckning) "läcker ut" till 
vardagslivet och införlivas med vardagsspråket samt - i lika litet 
känd utsträckning - med vardagspraxis. I vilken mån termer från 
de samhällsvetenskapliga ordfabrikerna även kan börja spela en 
konstituerande roll i det sociala skeendet undandrar sig tillsvidare 
en kvalificerad bedömning. 

Vissa ansatser finns dock redan. Serge Moscovici, en fransk 
socialpsykolog som initierat den inom europeisk socialpsykologi 
numera mycket populära forskningsriktningen kring "sociala repre
sentationer" (se t ex Farr & Moscovici 1984; Jahoda 1988; Mos
covici 1988), har redan på 60-talet genomfört intressanta studier 
av hur fransmännens vardagliga självförståelse transformerats ge
nom spridningen av den psykoanalytiska teorins begrepp och för
klaringsidiom till vardagslivet och vardagsspråket. I Sverige har 
de psykologiska termernas och förklaringsidiomens utbredning i 
vardagslivet undersökts och diskuterats av Amstberg m fl (1986). 



Ett aktuellt svenskt forskningsprojekt inom "invandrarområ-
det" - "Biand-Sverige" - avser bl a att studera hur termer, teorier 
och normativa modeller hämtade från de vetenskaper som forskar 
kring mångkulturella samhällen omvandlas till ideologisk retorik 
och institutionell praxis samt penetrerar konstruktionen av nya 
livsstilar på vardagslivets olika arenor (Daun & Ehn 1988; Ron
ström 1989). Hur det än förhåller sig med den akademiska termi
nologins konstituerande roll i det psyko-sociala livet kan man vara 
säker på att benämnandet och (i förekommande fall) tänkandet 
producerar - i enlighet med Thomas-teoremet - verkliga konsek
venser när människor (inte minst myndigheter) anammar begrepp, 
termer, "modeller", "teorier" och "förklaringar", som hämtas från 
de psyko-sociala vetenskapemas produktion, oftast utan hänsyns
tagande till deras problematiska kunskapshalt. 

Ytterligare ett intressant, viktigt men svårknäckt problem i 
detta sammanhang utgörs av vad man skulle kunna kalla den "dis-
tributiva" aspekten. Så vitt jag förstår är inga kulturer - inte ens de 
"minst komplexa" (tidigare kallade "primitiva") - helt uniforma i 
fråga om distributionen av det kulturella "innehållet". Hur man än 
definierar begreppet "kultur" kan ingen individ vara fullständigt 
kompetent i den kultur han/hon insocialiserats i - det kulturella 
"innehållet" är således alltid i varierande grad differentiellt distri
buerat. Moderna, "komplexa" samhällen är för det mesta inte en
bart etniskt mångkulturella^^\ de genomkorsas dessutom av alla de 
"bindestreckskulturer" som det numera finns alldeles för många 
termer för: kvinno-kultur, arbetar-kultur, medelklass-kultur, ung
doms-kultur, barn-kultur, fin-kultur, regionala kulturer, organisa-
tions-kulturer m fl (se Hannerz 1992 för en insiktsfull diskussion 
av "den sociala organisationen av mening"). 

Termerna för de olika "bindestreckskulturema" har mycket 
diffusa relationer till de sociala verklighetssegment de anses syfta 
på, men å andra sidan brukar inte social ontologi vara något stort 

23) Detta föranleder reflektionen att "mångkulturell" inte bör användas 
som en synonym till "multietnisk", vilket ofta sker, bl a i Uppsalauniver
sitetets utmärkta svar på The Harvard Encyclopaedia of American Ethnic 
Groups {Det mångkulturella Sverige', Svanberg & Runblom 1988). 



bekymmer för dem som tillverkar sådana termer. Vad som intres
serar mig här är den distributiva aspekten på de "etiska", veten
skapliga termer, modeller och förklaringar som tillverkas av fors
kare inom de psyko-sociala vetenskaperna och "läcker ut" till var
dagslivet. Massmedia spelar givetvis en framträdande - om än allt
för litet känd - roll i denna process. 

I det svenska samhället, med dess hypertrofierade offentliga 
sektor, förefaller det finnas vissa skikt som fungerar som ett slags 
terminologiska "middlemen" och entreprenörer - de terminologis
ka och "modellmässiga" modesvängningar som präglar t ex delar 
av socialtjänsten och vårdapparaten utgör exempel på detta. På 
oklara kunskapskriterier baserade "modeller" och "teorier" tjänst
gör som legitimeringar för den pågående "koloniseringen" av var
dagslivet genom den ökande professionaliseringen av allt fler sek
torer av människors privatliv - även den s k "invandrarsvängen" 
präglas av detta i allt större utsträckning. Även forskarna själva, 
främst de som av en eller annan anledning axlat manteln som ideo
logiska och politiska språkrör och företrädare för t ex "invandrar
na" (eller vissa specifika grupper), kan fungera som dylika "termi
nologiska entreprenörer". I detta sammanhang finns det skäl att 
hänvisa till A D Smiths tidigare nämnda verk (A D Smith 1988), i 
vilket han klargör den avgörande roll som de intellektuella spelat 
(och fortsätter att spela) i konstituerandet och upprätthållandet av 
"ethnier" samt i de "nationsbyggnadsprojekt" som är förtöjda i 
dessa. Termerna och retoriken spelar en grundläggande instrumen
teli roll i dessa processer. Att sätta namn på vissa sociala "objekt", framförallt grupper 
och kategorier, har en konstituerande, identitetsgivande, rituell och 
politisk betydelse, som emellanåt kan övergå i vad bl a Banton 
(1987b) kallat "The Battle of the Name". Grupper och kategorier 
(kategorier kan vara grupper i vardande, dvs "proto-grupper") dö
per om sig själva och/eller döps om av andra som ett led i den so
ciala kreativitet som strävar efter statusändring och positiv social 
eller etnisk identitet. Spänningen mellan självvalda namn och 
namn tillskrivna av andra utgör ofta ett viktigt inslag i dynamiken 
i etniska relationer och den gruppdenoterande terminologin är inte 



sällan en bra indikator på ändringar i den politisk-sociala maktba
lansen. 

Till exempel, medan de flesta europeiska invandrargrupper 
i USA nöjt sig med att bli "bindestrecksamerikaner" (Polish-Ame
ricans, Italian-Americans osv), har de mexikanska invandrarna 
under flera årtionden fört en "kamp om namn". De favoriserade 
benämningarna föreföll variera med vistelseort - medan "Mexican-
American" dög åt dem som bodde i Kalifornien, föredrog de som 
bodde i Texas termen "spansktalande". Andra benämningar i om
lopp var "Americano", "Latino", "Hispano" och "Chicano" (det 
sistnämnda är diminutiv av "Mexicano"). En militant rörelse under 
60- och 70-talet försökte skapa en enhetlig etno-nationell identitet 
bland de mexikanska invandrarna genom att bl a accentuera de för 
hela gruppen gemensamma indianska rötterna. Enligt Connor 
(1985) inkluderade detta rekonstruktionsprogram en omvärdering 
av den tidigare pejorativa termen Chicano, försök att skapa en 
särpräglad medvetenhet baserad på brun - dvs varken vit eller 
svart - hudfärg (således ett "raskännetecken") och en kognitiv po-
larisering av samhället i en ingrupp och en utgrupp - Chicanos och 
Anglos. Enligt Connor misslyckades detta program och i dag an
vänds etiketten "Chicano" betydligt oftare av dem som skriver om 
de mexikanska invandrarna (dvs forskare, intellektuella och etnis
ka politiska entreprenörer) än av invandrama själva.̂ "*̂  

24) Mot denna bakgrund är det kanske på ett sätt förståeligt varför 
Bacal (1989) i sin översikt över etnicitetsforskningen utnämner det han 
kallar "the Chicano experience" till något som förefaller vara ett sär
skilt perspektiv på etniska relationer. Detta är inte något konstruktivt 
bidrag till struktureringen av detta vildvuxna område, bl a på grund av 
att det innebär ytterligare ett fall av "upphöjande" av en viss grupps 
(eller snarare kategoris) erfarenheter och situation på en viss plats under 
en viss begränsad period till den "ontologiska rangen" av ett specifikt 
kunskapsobjekt. Ett av de största problemen inom detta forsknings
område är svårigheten att se skogen för alla träd, inte att man inte ser 
träden för all skog. Nya "träd" bör därför inte planteras i onödan. Om 
däremot en sådan "partikularisering" av en viss grupps situation ses 
som en ideologisk/moralisk gest, kan den möjligen uppfattas som in
strumenteli. 



I Storbritannien har en annan kamp om namn pågått under 
det senaste årtiondet, som handlar om att skapa en maximalt in-
klusiv kategori under benämningen "svart" och på samma gång 
dikotomisera etniska relationer genom en enda skiljelinje mellan 
vita och svarta. "Svart" hävdas i detta sammanhang inkludera alla 
"icke-vita", dvs bl a människor av asiatisk härkomst som för det 
mesta inte uppfattar sig själva som "svarta" - således görs "svart" 
till en synonym till "icke-vit". Bantons (1987b; 1988) kvalificera
de gissning är att det framförallt är aktivister från Labourpartiet, 
många vita samhällsforskare, de flesta vita verksamma i massme
dia och de flesta västindier (Afro-Caribbeans) som använder term
en "svart" med denna maximalt inklusiva betydelse. De tre först
nämnda kategorierna kandiderar till min beteckning "terminolo
giska entreprenörer". Frånsett de problematiska effekter som en 
sådan dikotomisering kan ha för etniska relationer - ju färre och 
skarpare gränser desto större risken för djupare klyftor - kompli
cerar denna terminologiska verksamhet även innebörden i distink
tionen emisk-etisk: vem är emisk och vem etisk i förhållande till 
vem i en sådan situation? För övrigt ger både Horowitz (1985) och 
A D Smith (1988) många historiska exempel på sådana "kamper 
om namn" inom etniska relationer. 

Ytterligare ett par påpekanden måste göras när det gäller 
det "emiska skiktets" roll i den psyko-sociala verkligheten. Vis
serligen innehåller vardagsspråket kodifieringar av de avsevärda 
kunskaper (och andra föreställningar) människor har om "det so
ciala livets elementära former" (Asplund 1987) och sedimenterar 
de begrepp och begreppsstrukturer som konstituerar dessa former, 
men av detta bör man inte dra slutsatsen att helheten av det sociala 
livets ontologi återfinns i detta vardagsspråk. Vissa på vardags
språket och vardagserfarenheten fokuserade forskningsriktningar 
tenderar att "totalisera" detta perspektiv (se t ex den variant av den 
diskursanalytiska riktningen som representeras av Potter & Weth-
erell 1987; en tillämpning av detta perspektiv på den "rasistiska 
diskursen" finns i Wetherell & Potter 1989). 

Dels är de element i vardagsspråket som spelar en konstitu
erande roll i det psyko-sociala livet långtifrån lätta att identifiera -



för detta krävs ett omsorgsfullt "morfologiskt" empiriskt arbete bl a 
i syfte att identifiera både akter och de variationsrika mängder av 
handlingar som förverkligar dem.̂ ^  ̂Dels innehåller vardags
språket och vardagsföreställningar mer än de grundläggande kons
tituerande elementen. Människor kan ha föreställningar om (och 
termer för) psyko-sociala företeelser som i sig inte konstituerar 
dessa företeelser. Inom framförallt den europeiska socialpsykolo
gin har man under det senaste årtiondet i allt större utsträckning 
(som ett slags europeiserad utveckling av attributionsforskningen) 
börjat inrikta sig på studiet av vardags- eller lekmannateorier om 
och förklaringar av olika psyko-sociala företeelser som samtidigt 
utforskas av de olika samhällsvetenskaperna: kriminalitet, psykisk 
sjukdom, fattigdom, rikedom, arbetslöshet, social stratifiering, 
personlighetstyper mm (se t ex Antaki 1981; Semin m fl 1981; 
Furnham 1982a, 1982b, Furnham & Stacey 1991; Coxon & Dav-
ies 1986; för kortfattade svenskspråkiga översikter se Lange 1983; 
1984). Semin m fl (1981; Semin & Krahe 1987) har - ironiskt nog 
- visat att de akademiska personlighetsteorierna förefaller utgöra 
ett slags "förvetenskapligade" versioner av vardagsteorierna, låt 
vara att "läckagets" riktning i detta fall inte är helt lätt att faststäl
la. Men medan människors föreställningar om och förklaringar av 
företeelser som arbetslöshet eller kriminalitet säkert har psyko-
sociala konsekvenser (och därför bör studeras) kan de inte sägas 
konstituera de företeelser de är föreställningar om. 

När det gäller social stratifiering - differentiell distribution 
av status, prestige och materiell välfärd - är situationen något an-

25) Med "morfologiskt arbete" menar jag här den deskriptiva fasen i 
kunskapsprocessen, som bör resultera i vad Harré & Secord (1972) kal
lat "critical description". Vad det handlar om är således att upptäcka 
och benämna det psyko-sociala livets "naturliga" framträdelseformer, 
varvid "naturliga" inte (nödvändigtvis) betyder "för evigt givna", "bio
logiskt grundade" eller "oföränderliga". De "naturliga" framträdelse-
formerna konstitueras i första hand emiskt, låt vara att de även kan be
skrivas med teoretiska, vetenskapliga (etiska) termer. I det senare fallet 
är problemet att korrekt "förtöja" dessa termer i det emiska skiktet (se 
även slutet på detta avsnitt). 



norlunda. I sina fascinerande studier av det "emiska skiktet" i so
cial stratifiering har Coxon & Davies (1986) visat att människors 
vardagliga, emiska föreställningar om (och taxonomier över) olika 
yrken och därmed sammanhängande prestigehierarkier förefaller 
spela en konstituerande roll i den företeelse som samhällsveten
skaperna kallar "social stratifiering" med avseende på klass och 
yrkesstruktur. Deras relation till de akademiska, etiska begrepp 
med vilkas hjälp samhällsvetenskaperna hanterar dessa företeelser 
beskrivs bäst av författarna själva: 

"Yet, however ingenious and even plausible such intel
lectual constructions may be, they amount to little more 
than statistical astrology unless the social mechanisms 
producing the co-variation are specifiable and the mean
ings of the constituent variables are integrally linked to 
that account." (Coxon & Davies 1986, s 210).̂ ^̂  

Det förefaller således vara möjligt att klassificera emiska före
ställningar (och det vardagsspråk de kodifieras i) med avseende på 
den grad i vilken de spelar en konstituerande roll i den sociala 
verkligheten, även om jag inom ramen för detta arbete inte ens kan 
skissera ett förslag till en sådan klassifikation. Låt mig dock illus
trera denna tanke ytterligare. Människors emiska föreställningar 
om "etniska relationer" i ett land - avgränsningar och benämningar 
av olika etniska/nationella grupper, attributioner av orsaker till 
deras närvaro i landet, föreställningar om deras egenskaper (ste
reotypier), föreställningar om relationer (t ex attityder) mellan 
grupperna, framförallt mellan majoritetsbefolkningen och invand
rargrupperna osv - spelar i väsentlig utsträckning en konstitueran-

26) Här känner jag mig (inte utan ett visst nöje) föranledd att konstatera 
att citatet ovan uttrycker ungefär samma sak som mina egna terminolo
giska bidrag till samhällsvetenskapen, nämligen "principen om proxi
mal representation" och begreppet "handhngsförmedling" (se Lange 
1983, 1984, 1991; Westin 1984; Lange & Westin 1981, 1985; andra får 
bedöma huruvida detta skall räknas som ytterligare två fall av "termino
logisk pseudoinnovation"). 



de roll i dessa etniska relationer - de etniska relationerna är (bland 
annat) allt detta. 

Människors emiska, vardagsantropologiska föreställningar 
om "raser" konstituerar den sociala företeelsen "ras" - "socialt de
finierad ras" Är just dessa föreställningar och deras handlingskon
sekvenser. I båda dessa fall är de emiska föreställningarnas kon
stituerande roll större än när det t ex gäller vardagliga föreställ
ningar (teorier om, förklaringar av) kring företeelsen "arbetslös
het", låt vara att även den sistnämnda företeelsen måste - utöver 
sina oftast "strukturella" orsaker - på något plan vara förtöjd i kon
stituerande innebörder, t ex vissa akter, som inverkar bl a på de 
psyko-sociala konsekvenserna av arbetslöshet. En på sådana pre
misser baserad ontologi över det sociala livets framträdelseformer 
skulle förmodligen se mycket annorlunda ut än de ontologiska 
missfoster som under namn som "variabler" och "konstrukter" i 
dag befolkar de flesta samhällsvetenskapliga forskningsprodukter. 

Denna (för läsaren förhoppningsvis inte alltför tröttsamma) 
utvikning kring de ontologiska förvecklingarna i "det emiska skik
tet" har dels handlat om ordens väg från elfenbenstornen ned till 
den vardagliga verkligheten, dvs den svåröverskådliga process i 
vilken en del av gårdagens "etics" blir till dagens "emics", dels om 
hur den sociala verkligheten konstitueras genom språket och dess 
innebörder. På vilket sätt kan och bör vardagserfarenhetens ome
delbarhet och vardagsspråkets verklighetskonstituerande funktion 
avspeglas i de vetenskapliga (etiska) termer och modeller som for
skarna konstruerar? Problemet är svårt och inga konsensuella lös
ningar föreligger. 

Här kunde det vara på sin plats att förtydliga det jag påpe
kat tidigare, nämligen att vardagsspråkets och vardagstänkandets 
konstituerande roll i den psyko-sociala verkligheten inte uttömmer 
den sistnämndas ontologi - i begynnelsen var kanske inte enbart 
ordet. Jag har även anmärkt att vissa forskningsriktningar "totalise
rar" språkets och den kommunikativa, i sociala kontexter för
ankrade, interaktionens roll i konstruktionen av den sociala verk
ligheten (se t ex Potter & Wetherell 1987). I de mera radikala va



rianterna av den forskning om forskning som numera lystrar till 
namnet "kunskapssociologi" frodas en relativism och en "kon-
struktivism" som får även naturvetenskapernas (i mångas, inklu
sive mina egna, ögon mera handfasta) verklighet att vika undan 
och upplösas i språkliga transaktioner, förhandlingar, gemensam
ma definitioner och överenskommelser (se t ex Woolgar 1987; 
Potter & Wetherell 1987 tillhandahåller fler referenser). 

Harré, Clarke & De Carlo (1985) presenterar ett för mig 
mycket rimligare perspektiv, enligt vilket det jag kallat "det emis-
ka skiktet" utgör ett "mellanskikt" (somliga använder termen 
"mezzo-" eller "meso"-nivå) mellan de välkända nivåerna mikro 
och makro. Termerna "nivå", "mikro" och "makro" är inte särskilt 
klara och de används faktiskt med en rad ganska olika innebörder. 
Den ontologiska statusen hos deras referenter är problematisk och 
framförallt när det gäller termen "nivå" blir man påtagligt varse 
den "metaforernas makt" som Petersson (1987) så förtjänstfullt 
analyserat. Den vertikalitet som metaforen "nivå" suggererar har 
spökat i många (framförallt "strukturella") samhällsvetenskapliga 
teorier och har bl a gett upphov till det kroniskt olösta "förmed
lingsproblemet" när det gäller påståenden om orsaksrelationer 
mellan "nivåerna" (se t ex Giddens & Turner 1987; Turner 1987). 

Även om det känns lockande att fördjupa sig i dessa frågor 
- de berör ju bl a sådana grundläggande och kontroversiella spörs
mål som metodologisk och ontologisk individualism i samhälls
vetenskaperna - använder jag i fortsättningen termerna "makro", 
"meso" och "mikro" med starkt förenklade (och i viss mån stipule
rade) betydelser, varvid jag ytterst ogärna kopplar samman dessa 
termer med termen "nivå". "Mikro" syftar inte i första hand på in
divider, utan framförallt på de inom individen lokaliserade förete
elser som inte är tillgängliga för medvetandet och därför inte hel
ler för vardagsspråket ."Omedvetna behov" (motiv antar jag 
vara medvetna och språkligt artikulerade, till skillnad fran t ex 
McClelland 1987), "kognitiva processer", "kognitiva strukturer" 
och "drivkrafter" är exempel på sådana företeelser (se t ex Gid-



dens 1984^^  ̂ och Turner 1987 för diskussioner av dessa frågor 
inom sociologisk teori och Richmond 1988 för diskussion av 
samma frågor när det gäller teorier om internationell migration 
och etniska relationer). Alla termer som syftar på sådana förete
elser är därför av nödvändighet etiska. De är även av nödvändig
het teoretiska (eller hypotetiska), eftersom det inom motivations
psykologin inte existerar någon allmänt accepterad och empiriskt 
välbelagd teori om mänskliga motiv och behov (för ett storslaget 
integrationsförsök se dock McClelland 1987). "Meso" syftar i för
sta hand på det (medvetna) emiska "skikt" som omsluter vardags
språket med dess innebörder (bl a akter), men även på handlingar, 
möten, interaktioner mm och de fysiska/sociala arenor inom vilka 
dessa innebörder, handlingar mm uttrycks och utspelas. Termen 
"makro" leder rakt in i ett ontologiskt träsk - med en understate
ment konstaterar Turner (1987, s 184) att "A clear consensus over 
just what constitutes 'macroreality' does not exist in sociological 
theorizing." 

Mig veterligt existerar denna konsensus inte heller inom 
någon annan av de samhällsvetenskaper som överhuvudtaget har 
termen i sina vokabulärer, vilket följaktligen även gäller området 
etniska relationer - alla de teorier inom det sistnämnda området 

27) Mitt sätt att använda termen "mikro" skiljer sig således något från 
många andras, som huvudsakligen låter den syfta på individer och/eller 
interaktioner mellan individer. De diskussioner av motivantaganden i 
sociologisk teori som förts av Giddens (1984) och Turner (1987) ger 
dock stöd för min stipulering. Framförallt är min användning av termen 
baserad på Harré m fl (1985). 

28) Giddens (1984) postulerar fyra grundläggande "sociala motivations
processer", varav en kallas "ontologisk trygghet". Med tanke på den 
allmänna språkförbistringen är det viktigt att understryka att "ontolo
gisk" i detta uttryck inte har samma innebörd som min användning av 
termen i den föregående diskussionen. Jag bör också påpeka att både 
Giddens (1984) och Turner (1987) är något oklara när det gäller dis
tinktionen mellan "motiv" och "behov". 



som hänvisar till "makrofaktorer" rör sig således begreppsligt sett 
på en tunn is. Eftersom jag inte kan lösa detta problem, nöjer jag 
mig med ett slags ostentativ (utpekande) definition genom exem
pel: en stat (t ex Sverige) är en makroenhet; det svenska ekono
miska systemet, det svenska rättssystemet och det svenska flyk
tingmottagandesystemet är (förmodligen) även de makroenheter. 
Huruvida "världssystemet" (Wallerstein 1987) är en reell, ontolo-
gisk makroenhet anser jag vara en teoretisk tolkningsfråga. 

De termer och begrepp som används vid "makroanalyser" 
kan givetvis vara teoretiska i samma bemärkelse som de termer 
som syftar på de hypotetiska företeelserna inom "mikrosfären" 
(enligt min användning av denna term) - deras ontologiska status 
förblir oklar respektive hanteras med hjälp av "indikatorer" och 
"operationaliseringar". Med hänsyn till bl a Coxon & Davies' 
(1986) analyser av "social stratifiering" (som brukar betraktas som 
en typisk makroaspekt av ett samhälle) bör man dock vara försik
tig vid sådan "instrumentell" användning av teoretiska makroterm-
er framförallt när dessa får spela rollen av "explanantia" (expla-
nans, plur. explanantia = det som förklarar; explanandum, plur. 
explananda = det som skall förklaras). 

Det är helt uppenbart att t ex ett samhälle (låt oss säga Sveri
ge) i en rad avseenden kan beskrivas med termer som syftar på 
aggregerade kännetecken - en "befolkningspyramid" är endast 
meningsfull som en beskrivning av en hel population. Men sådana 
aggregerade kännetecken är "makroegenskaper" endast i en spe
ciell bemärkelse, som är väsentligt skild från de egenskaper som 
kan kallas "systemiska" (eller, med en krångligare term, "emergen-
ta"). Tänk bara på skillnaden mellan "befolkningspyramid" å ena 
sidan och "rättssystem" eller "politiskt system" å den andra. Me
dan både "rättssystem" och "politiskt system" förutsätter ett kom
plext "emiskt underlag" - bl a begrepp som konstituerar vissa akter 
("brott", "straff", "fria val") och normer ("rättvisa", "demokrati"), 
förutsätter "befolkningspyramid" knappast mer än identifikation 
av enheten "invånare" samt egenskaperna "ålder" och möjligen 
"kön" med hjälp av relativt lättillgängliga indikatorer. Såvitt jag 



vet bryr sig de samhällsforskare som arbetar med makroaspekter 
relativt sällan om sådana distinktioner - till de undantag jag känner 
till (förutom klassiker som t ex Weber och Talcott Parsons) hör 
Turner (1987) och Giddens (1984; 1987). 

Ett annat - låt vara något krångligt - begrepp kan vara till 
hjälp här, nämligen "ontologisk lokus". "Lokus" betyder plats eller 
lokalitet i tid och rum (tänk t ex på gen-lokus på en kromosom). 
Det kan vara intressant att nämna att ett mindre forskningsrevir 
inom socialpsykologin sysslar med studier av "locus of control", 
vilket syftar på människors upplevelser av eller föreställningar om 
var de faktorer (krafter, makter, orsaker mm) som utformar deras 
livsomständigheter finns lokaliserade. Framförallt är man intresse
rad av huruvida människor förlägger dessa faktorer inom eller 
utanför sig själva. Dessa föreställningar skiljer sig väsentligt mel
lan olika kulturer (se Hui 1982; Yum 1988 för översikter av den 
tvärkulturella forskningen). Men medan man inom detta område 
sysslar med föreställningar om (ett slags emiskt ontologiskt) lokus 
för dessa faktorer, använder jag "ontologisk lokus" som en etisk, 
teoretisk term, som syftar på de "lokaliteter" där olika psyko-
sociala företeelser finns eller antas finnas (Lange & Westin 1985). 
Låt mig exemplifiera. Handlingar utförs av enskilda människor 
(även om dessa kan representera kollektiv, t ex grupper eller stat
er). Akter är inte lokaliserade till någon enskild individ, utan 
existerar som överindividuella, språkligt kodifierade menings
strukturer. Men var finns ontologiska lokus för de företeelser som 
termer som "mentalitet" (numera alltmer populärt forskningstema) 
eller "institutionell rasism" syftar på? Eller "kultur"? 

De dominerande riktningarna inom den västerländska psy
kologin och socialpsykologin utgår oproblematiskt från dogmen 
att "individen" eller det individuella "subjektet" är självklart onto
logiskt lokus för det som termer som "psyke" (eng.: "mind"), "kog-
nition" (= tänkande), och "självet" syftar på. Men en del radikala 
kritiker av dessa riktningar ifrågasätter dessa ontologiska själv
klarheter och hävdar t ex att "tänkande" inte behöver vara lokalise
rat till individuella hjärnor utan kan vara en organiserad verk



samhet hos det "psyko-sociala fält" som bildas av en grupp (se t ex 
Harré, Clarke & De Carlo 1985). Henriques m fl (1984) påpekar 
den historiska och kulturella relativiteten hos det som kallas "det 
individuella subjektet" och vill överhuvudtaget avskaffa denna 
term som benämning på det ontologiska objekt och lokus som 
psykologin bör studera. 

"Attityder" (i den mån de existerar) är av allt att döma nå
got som människor härbärgerar i sina huvuden och resultatet av en 
riksrepresentativ attitydsurvey utgör ingenting annat än en aggre
gering av dessa individuella "mentala ingredienser". "Attitydens" 
ontologiska lokus är följaktligen alltid det enskilda huvudet, även 
om detta långtifrån alltid uppmärksammas av dem som håller på 
med "national surveys". Men i ljuset av den radikala kritik av so 
cialpsykologin jag nämnt ovan är inte heller detta någon självklar
het. Vidare, medan ontologisk lokus för "Sverige" (som en social 
"substans", se Ruben 1985) är ganska väl bestämd i rum och tid, är 
lokus för "den svenska samhällsstrukturen" eller "svensk personlig
het" (Daun, Mattlar & Alanen 1988; Daun 1989) betydligt mera 
svårfångade. Det sociala objektet "Den svenska regeringen i de
cember 1988" hade en (åtminstone i tidshänseende) välavgränsad 
ontologisk lokus, låt vara att just detta års händelser kunde få en 
att undra hur stor kongruensen var mellan detta formellt definie
rade "objekt" och ett annat, mer utsträckt "objekt" som skulle kun
na avgränsas på grundval av aspekter som "makt" och "informella 
nätverk". Vidare, många forskare på området "etniska relationer" 
(och inom respektive modervetenskaper) använder termen "funk
tion", både med och utan anknytningar till den teoretiska riktning 
inom sociologin som kallas funktionalism. Termen tillhör faktiskt 
de mest missförstådda och missbrukade (Lange & Westin 1985). 
Till exempel hävdas "rasism" (i någon av de ca 15 olika betydel
serna av termen) ofta fylla den eller den "funktionen" (se t ex van 
Dijk 1987). Men nästan ingen diskuterar ontologisk lokus eller sta
tus hos det som åsyftas med termen "funktion", dvs frågan om på 
vilket sätt "funktionen" realiseras. I stället antar man oftast rätt och 
slätt att den existerar. 



Till undantagen hör Johanssons (1980) utmärkta artikel 
kring funktionella förklaringar inom sociologin och Cummins' 
(1983) ingående analys av förutsättningarna för funktionella förkla
ringar inom psykologin. I själva verket måste komplexa (ontolo-
giska och andra) förutsättningar vara uppfyllda för att sådana för
klaringar skall vara meningsfulla. Och till sist, "ras" som biologisk 
företeelse anses (av många) sakna ontologisk lokus (dvs man an
ser inte att den existerar i "vetenskaplig" bemärkelse), men vilken 
lokus har den företeelse som termen "socialt definierad ras" syftar 
på? (se t ex Mason 1986; Simpson & Yinger 1986; Skutnabb-
Kangas 1986; Sigler 1987). 

Alla teorier (de må vara "mikro" eller "makro") som pro
duceras av de psyko-sociala vetenskaperna - således även teorier
na inom området "etniska relationer" - bygger på mer eller mindre 
implicita ontologiska antaganden om "människans natur", låt vara 
att många forskare överhuvudtaget vägrar ta denna term i sin mun. 
Det är emellertid intressant att notera att även sådana förkättrade 
anhängare av systemteoretiska abstraktioner inom forskningen om 
etniska relationer som Richmond (1988) på sistone har börjat skri
va om motiv och behov samt om "agens" som en grundläggande 
ontologisk bestämning av människan (dvs i detta fall "migrant-
en"). På liknande sätt har M. Hechter, som i slutet av 70-talet varit 
känd som en av de främsta företrädarna för den utpräglat makroso-
ciologiska teorin om "intern kolonialism" och "kulturell arbetsdel
ning" inom etniska relationer, sadlat om och inriktat sig på studiet 
av makrosociologins miÄ:roförutsättningar (Hechter 1983) och 
använt sin variant av "rational choice"-teorin i en analys av grupp
solidaritet (Hechter 1987).̂ ^̂  

29) Även om jag förhåller mig rätt skeptisk mot de "totaliserande" ten
denser som företrädarna för denna teoribildning ofta uppvisar (se t ex 
Banton 1983; 1985; 1987a; 1988; se hela specialnumret av Ethnic and 
Racial Studies vol. 8:4 1985, för en kritisk diskussion av Bantons 
"rationalisering" av etniska relationer), är det klart att teorierna i fråga 
grundar sig på starka ontologiska antaganden om "den rationella agent
en". 



Oavsett hur man nu väljer att förhålla sig till den "överra
tionaliserade" modell av människan som enligt mångas uppfatt
ning ligger till grund för "rational choice" - teorier, anser jag att 
den ontologiska bestämning av människan som agent som dessa 
teorier utgår ifrån bör tas tillvara, oberoende av hur rationell eller 
irrationell denna agens bedöms vara. Jag vill vidare hävda att alla 
teorier med anspråk på att förklara sociala skeenden (vare sig ex 
plananda beskrivs på meso- eller makronivå) måste ta hänsyn till 
det grundläggande kontinuum av "agens-patiens'' som sammanfat
tar människans ontologiska bestämning som en handlande varelse, 
som förverkligar (helt, delvis eller inte alls "rationella") mål i en 
komplex struktur av inre och yttre möjliggörande och hindrande 
betingelser (Lange & Westin 1985; Lange 1991). 

Sådana överväganden har en avgörande betydelse för hur 
man utformar vägen "nedifrån" vardagslivets och vardagsspråkets 
emiska verklighet (och dess osynliga mikroförutsättningar) "upp" 
till de etiska, vetenskapliga termer som forskare använder för att 
beskriva och förklara den. De osynliga mikroförutsättningarna kan 
endast beskrivas och (eventuellt) förklaras med teoretiska (etiska) 
termer/begrepp, eftersom de inte är direkt tillgängliga vare sig för 
det individuella huvudets innehavare eller för de huvuden som sit
ter på forskare - de kan endast "observeras" indirekt genom indika
torer eller uttryck (se Lange 1987 för en diskussion av dessa frå
gor i samband med empirisk forskning kring bl a "etnisk identifi
kation"). 

När det gäller det emiska skiktet med dess verklighetskon-
stituerande vardagsspråk bör man försöka iaktta den princip jag i 
ett annat sammanhang kallat "emisk-etisk metodologisk objektivi
tet" (se Lange 1984). I stark förenkling innebär detta att man bör 
försöka redovisa hela den stegvisa process genom vilken man ur 
emiskt material extraherar etiska begrepp och benämner dem med 
etiska termer. Det handlar således om ett slags princip om beva
rande av mening så "högt upp" som möjligt i klättringsprocessen 
till abstrakta teoretiska begrepp. För att kunna klättra upp måste 
man först ha befunnit sig "nere på marken", men långtifrån alla 



forskare på det psyko-sociala området tar den vägen. En del tycks 
å andra sidan befinna sig där nere hela tiden. En myckenhet forsk
ning kan liknas vid företaget att försöka studera Golfströmmens 
utsträckning och egenskaper genom att hala upp en hink havsvat
ten från ett fyrtorn vid kusten och/eller att försöka studera kom
munikationen i ett bisamhälle genom att undersöka matsmältnings
systemet hos ett enda bi. 

"Klättringsprocessen" är inte lätt och varken den ovannämn
da principen eller andra med snarlikt innehåll accepteras av alla. 
Man kan illustrera detta med den sedan några år pågående dis
kussionen mellan företrädare för olika forskningsperspektiv på fe
nomenet "känsla" (eng.: emotion). Sannolikt frågar sig nu läsaren 
oroligt vad forskning om känslor har att göra med etniska relation
er. Det finns flera svar. Kontakter (relationer) mellan sociala 
grupper i allmänhet och etniska i synnerhet brukar sällan ske i en 
emotionellt neutral atmosfär. Vissa känslor eller "sentiment" -
känslan av tillhörighet och samhörighet, av att ha ett gemensamt 
öde, känslomässig bindning till territoriet, känsla av stolthet och 
en del andra emotioner - anses (av somliga) spela en konstitue
rande roll när det gäller etniska grupper (man kan t ex roa sig med 
att räkna antalet "känsloord" i A D Smiths, 1988, tidigare refere
rade historiska analys av nationernas etniska rötter). Feldman 
(1991)̂ ®  ̂ ger i sin semiotisk-etnografiska analys av The Narrative 

30) Feldmans i mångt och mycket läsvärda bok fyller mig med blanda
de känslor. Hans etnografiska beskrivningar och analyser förefaller 
starkt influerade av fransmannen Foucault, vilket icke minst avspeglas i 
bokens språkdräkt. Ordrikedomen känns ofta bedövande och jag undrar 
emellanåt hur det är ställt med relationen mellan det etnografiska under
laget ("oral history") och de tolkningar som Feldman bygger på detta. 
Den nordirländska konfliktens "emiska skikt", som materialiseras i de 
långa citat Feldman anför, byggs över med ordstrukturer vilkas för
töjning i underlaget åtminstone jag ofta har svårt att skönja. Den her-
meneutiska ansatsen förefaller i vissa fall betrakta det empiriska under
laget som inte mer än en inspirationskälla till kreativa utsvävningar från 
uttolkarens sida. Enligt min uppfattning bör den "hermeneutiska cir
keln" inte vara helt sluten. 



of the Body and Political Terror in Northern Ireland många 
exempel på den komplexa känsloterminologi som skapats i den 
petrifierade kvasi-etniska konflikten mellan protestanter och kato
liker. 

I det som numera kallas "tvärkulturell kommunikation" an
ses känslor tillhöra det som är svårast att kommunicera och lättast 
att missförstå, framförallt mellan väsentligt olika kulturer. Vissa 
känslotillstånd anses till och med vara "prototypiska" för vissa 
kulturer - distinktionen mellan "skamkulturer" och "skuldkulturer" 
är välkänd inom antropologin och har även använts i svensk in
vandrarforskning (se t ex en debatt i dagstidningarna i början av 
1992 kring invandringsforskningens existensberättigande). Men 
framförallt utgör forskningen kring de bio-psyko-sociala förete
elser man kallar känslor ett mycket illustrativt exempel på de teo
retiska, metodologiska och framförallt ontologiska problem som 
jag diskuterat i det föregående, särskilt i fråga om relationen mel
lan det som finns i vardagsspråkets emiska skikt och det som 
återfinns i de begrepp forskare konstruerar. 

4.2 En utflykt till känslornas ord 

Att forskningen kring fenomenet "emotion" utgör ett slags fler-
planskorsning mellan olika kunskapsvägar med vidhängande on-
tologier och terminologiska "ismer" framgår klart av Lutz & 
Whites (1986) översikt över "känslans antropologi" (numera finns 
det även en "känslans sociologi" och det dröjer nog inte många år 
tills en "känslans ekonomi" dyker upp i översikter). Vägkorsnings
metaforen ovan bör dock inte uppfattas så att vägarna i fråga är 
fyrfiliga motorvägar trafikerade av sofistikerade metodologiska 
fordon på väg mot klart synliga resmål. Några kungsvägar till 
kunskap är de definitivt inte - snarare handlar det om en mångfald 
irrande stigar i en terminologisk och ontologisk snårskog. Att de 
korsar - eller snarare går förbi - varandra i flera plan är en metafor 
för det faktum att de ontologiska "skikt" dessa stigar ritats på knap
past möter varandra. För det mesta skiljs de av nästintill bottenlösa 
avgrunder. De olika stigarna etiketteras (som vanligt) med ett antal 
polariserande, mer eller mindre klassiska "ismer": materialism och 



idealism, positivism och interpretivism, universalism och relati
vism, individ - kultur, romanticism och rationalism. Som Lutz & 
White (1986) påpekar syftar dessa "ismer" för det mesta på impli
cit omfattade ståndpunkter av teoretisk, kunskapsteoretisk, ontolo-
gisk och ideologisk natur, vilket avsevärt försvårar kommunika
tionen mellan de "forskarstammar" som befolkar området. 

Dessa oftast outtalade grundläggande ståndpunkter ge
nererar ytterst påtagliga konsekvenser när det gäller sättet att for
mulera forskninsproblem, välja "explananda" och "explanantia" 
och rigga upp metodologiska verktyg. "Emotion" ses i vissa ansats
er som det som förklarar vissa explananda, t ex kulturella institu
tioner, i andra som det som skall förklaras av andra "variabler", 
"objekt" eller företeelser (t ex "kroppsfunktioner", "social struk
tur" eller barndomserfarenheter), i ytterligare andra som en integ
rerad, odelbar aspekt av kulturella meningsstrukturer och sociala 
system. Somliga anser att de studerar emotioner direkt som "affek
ter", andra att de studerar samma sak och lika direkt som "idéer 
om emotioner". Några hävdar att de gör både och. 

De osynliga "ismerna" påverkar forskarnas fokusering av 
forskningsproblem: repertoaren omfattar emotionell utveckling 
(som i sin tur kan ses som antingen inlärning av kulturellt specifi
ka normer eller som en universell process); emotionell patologi 
(t ex depression); paralleller mellan samhällsstrukturen och emo
tionens struktur; känslotermer (som ses antingen som etiketter för 
känslor eller som det som konstituerar emotioner som en social 
och kommunikativ process); riter (som ses antingen som produkter 
av emotioner eller det som genererar de sistnämnda); samt även 
det numera alltmer populära "forskning om forskning" -perspekti
vet (eller "att lyfta sig själv i håret"), där den sociala kontexten för 
det samhällsvetenskapliga studiet av emotioner studeras. I stort 
sett kännetecknar alla de ovan nämnda "divergensproblemen" 
även forskningen inom området "etniska relationer", även om 
"emotion" endast marginellt står i fokus inom detta område. Såle
des det Babels torn jag nämnt tidigare. 

Själva termen "emotion" - som numera används inom både 
den akademiska psykologin och vardagspsykologin - kan i själva 



verket ses som en metafor. Dess etymologiska ursprung är enligt 
Sarbin (1986) en term som syftar på en utåtriktad rörelse från en 
plats till en annan, som i "migration". Denna innebörd flyttades för 
3-400 år sedan "in i kroppen", och de "inre rörelser" som kroppens 
ägare kan förnimma (eller tro sig förnimma) blev termens nya re
ferent. Med hjälp av några andra metaforer, framförallt den att 
kroppen är en "behållare", och medelst den ontologiska status som 
tilldelades substantiven "själ" och "psyke" uppfattade som avskil
da "entiteter", blev det möjligt för psykologin att betrakta emo
tioner som tillstånd eller händelser "inuti kroppsbehallaren", av
skilda från handlingars sociala kontexter. På så sätt blev emotion 
något som kunde studeras ungefär på samma sätt som matsmält
ning. 

De flesta psykologer som studerat känslor (ofta har det 
handlat om känslouttryck, t ex ansiktsuttryck) har följaktligen ut
gått från "självklarheten" att känslor existerar som isolerbara 
tillstånd och att de vardagstermer man använder för att beskriva 
dem denoterar eller representerar dessa tillstånd, som för det mesta 
sågs som fysiologiska förändringar eller "rörelser" i den psykiska 
apparaten. Den psyko-fysiologiska forskningen har emellertid 
endast kunnat identifiera ett relativt litet antal särskiljbara fysiolo
giska tillstånd i situationer där folk rapporterar att de har känslor. 
De flesta språk innehåller många fler ord som syftar på känslor 
(t ex har engelskan ca 400) och gör dessutom olika nyanseringar 
av den mera generella termen, t ex svenskans "rörelse", "känsla", 
"stämning", "förnimmelse", "affekt" m fl. "Känsla" måste således 
vara något annat och/eller mera än ett fysiologiskt tillstånd med en 
verbal etikett. Att envisas med att studera känslor som om de 
existerade som avskilda ting eller tillstånd, dvs som utomspråkliga 
referenter till namn på känslor, innebär enligt Harré (1986a) att 
falla offer för en "ontologisk illusion". Det är i så fall långtifrån 
den enda ontologiska illusion som psykologin och samhällsveten
skaperna fallit (och faller) offer för. 

Studier av vardagsspråkliga känslotermer i olika kulturer 
visar att både deras antal och art varierar kraftigt (se t ex Heelas 



1986; Lutz & White 1986). Vissa språk har känslotermer som är 
mycket svåra - eller nästintill omöjliga - att översätta till väster
ländska språk. I många - kanske de flesta - fall får de olika känslo
termerna sina differentierade innebörder genom hänvisningar till 
socialt meningsfulla "objekt", sociala relationer och sociala kon
texter. Till exempel är den japanska känslotermen "amae" förtöjd i 
en speciell sorts relation mellan vuxna människor, som - även om 
den kan översättas genom omskrivning - inte tycks existera i de 
västerländska kulturernas förråd av accepterade relationer mellan 
vuxna (Morsbach & Tyler 1986). I andra fall kan en känsloterm ha 
en "tung", i ett komplext emiskt rotsystem förankrad innebörd i en 
viss språklig-kulturell kontext, medan motsvararande innebörd i 
en annan kontext framstår som rudimentär. 

Den spanska känslotermen "verguenza ajena" syftar på en 
specifik och stark emotion som folk upplever i situationer där en 
människa (som kan vara helt främmande för dem) beter sig på ett 
dumt, inkompetent eller på annat sätt inadekvat sätt (Crespo 
1986). Det förefaller som om denna starka innebörd vore förank
rad i ett specifikt emiskt kulturellt komplex av seder och begrepp 
centrerade kring föreställningen om "dignidad" (ung.; värdighet) 
och den människa som får andra att känna denna emotion stigma-
tiseras starkt som "förlöjligad". I andra europeiska länder kan såda
na situationer på sin höjd få människor att känna sig besvärade. 

Depression - som egentligen inte är en "emotion" utan en 
stämning - är inte samma sak i olika kulturer. Den dynamik mellan 
(inåtvänd) ilska och depression som anses existera i västerländska 
kulturer och ligga till grund för t ex självmord, tycks lysa med från
varo i andra kulturer, t ex i Mikronesien - mikronesiska självmord 
kan inte förklaras på samma sätt som västerländska. De vardags
psykologiska modeller ("folk models") av psyket (bl a emotioner) 
som ger ordning och mening åt vardagslivet och skapar kontexter 
och legitimeringar för handlingar kan se mycket olika ut i olika 
kulturer. Den i många västländer vanliga modell som låter känslor 
utgöra länkar mellan perceptioner och föreställningar å ena sidan 
och önskningar ("desires") och avsikter å den andra förefaller se 
mycket annorlunda ut i utomvästerländska kulturer (se t ex Lutz & 
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White 1986). En närmare analys av känslotermernas användning i 
olika kulturer visar således att de är baserade på komplexa, lokala 
emiska strukturer som omfattar akter, handlingar, plikter, skyl
digheter, rättigheter och värderande konventioner. Att studera 
"känslor" isolerade från dessa rotsystem av innebörder och kontext
er förefaller mot denna bakgrund inte vara särskilt meningsfullt. 

Några av de forskare jag refererat till ovan representerar en 
mycket intressant riktning inom socialpsykologin, som i den av 
Harré (1986b) redigerade antologin fokuserat sitt intresse just på 
begreppet "känsla". Volymens titel - The Social Construction of 
Emotions - avspeglar väl riktningens ontologiska, teoretiska och 
metodologiska ställningstaganden. Helt följdriktigt kallar sig 
denna riktning "social konstruktionism". Som jag påpekat tidigare 
förhåller det sig tyvärr så med akademiska forskningsriktningar 
(även de intressanta) att de ofta tenderar att totalisera sina pers
pektiv, för det mesta i polemik mot någon annan riktning som 
motståndare - medan man försöker lyfta sig själv i håret kastar 
man ut motståndarens "barn" med badvattnet. Så är även - anser 
jag - i viss mån fallet med "social konstruktionism"^^\ även om 
det måste påpekas att t ex Armon-Jones (1986a, b) anstränger sig 
för att på ett balanserat sätt gå igenom argument för och emot de 
ståndpunkter som riktningen för fram. 

31) För att exemplifiera "homonymproblemet" även när det gäller be
teckningar för vetenskapliga riktningar (i det föregående nämndes detta 
problem främst i fråga om termer som syftar pa den utomvetenskcipligci 
verkligheten), kan jag påpeka att den "konstruktionism" inom kunskaps
sociologin jag nämnt tidigare inte är identisk med den sociala konstruk
tionism" som representeras av Harré m fl. I själva verket tillhör Harré 
de mest slagkraftiga kritikerna av framförallt den radikala kunskapsre
lativism som kännetecknar denna bransch inom kunskapssociologin, 
som även kallas "det starka programmet". Dess ståndpunkt innebär att 
även de kunskaper som produceras av naturvetenskaperna är att betrak
ta som "sociala konstruktioner", vilket medför att de ses som relativa 
och i grund och botten omöjUga att pröva. Jag uppfattar detta synsätt 
som nonsens. 



Trots de mångfaldiga lustmord som framför allt Harré be
gått på den "konventionella", främst experimentella socialpsykolo
gins forskning kring emotioner (och andra "ontologiska illusion
er", se t ex Harré 1983, 1986a, 1991; Harré m fl 1985), tror jag in
te att helheten av dess resultat måste förkastas. Även om emo
tioner i stor utsträckning förefaller vara "socialt" och kulturellt 
konstruerade och fylla sociala/kulturella funktioner i lokala emiska 
kontexter, sker detta förmodligen på grundval av en för alla män
niskor gemensam, biologiskt utvecklad och fysiologiskt konstitue
rad "basrepertoar", dock inte enligt principen "en tangent för varje 
känsloord". Framförallt tycks de tvärkulturella jämförande studi
erna av känslouttryck tyda på detta. Denna biologiskt grundade 
"basrepertoar" är emellertid av allt att döma ganska begränsad, 
framförallt i jämförelse med den överväldigande rikedomen och 
komplexiteten hos de socio-kulturella överbyggnaderna av kon-
textuellt förankrade innebörder. 

Vad blir då resultatet av de studier av företeelsen "emotion" 
(och andra psyko-sociala företeelser) som de sociala konstruktio-
nisterna bedriver? Framförallt handlar det om att "avtäcka" de 
komplexa emiska strukturer som utgör grundvalen för dessa före
teelser och - återigen - i mångt och mycket konstituerar männi
skors sociala liv. Genom tvärkulturella jämförelser av vardagsliv 
(som till stor del levs genom och med vardagsspråk) uppenbaras 
både komplexiteten och djupet, men även relativiteten, hos dessa 
"konstruktioner" Någon skulle kunna invända att detta i grund 
och botten inte är något annat än en rent (emiskt) deskriptiv verk
samhet, låt vara av en helt annan dignitet när det gäller detaljrike
dom, närhet till och ett slags anatomisk insikt i det verkliga livet 

32) För den som till äventyrs funderat över vad känslan av "ensamhet" 
egentligen innebär, framförallt jämfört med de flesta enkät- eller inter
vjuundersökningarnas frågor om antalet kontakter per vecka, men även 
när det gäller egna vardagserfarenheter, rekommenderar jag läsning av 
Linda Woods artikel om "loneliness" (Wood 1986). Man häpnar över 
hur rikt nätet av begreppsliga och "sociala" (se avsnitt 4.3 i denna bok) 
förutsättningar bakom detta till synes entydiga känslotillstånd är. 



än det mesta av vad experimentella ansatser eller makroabstrak-
tioner någonsin kan åstadkomma. Detta är dock inte en helt kor
rekt bedömning. 

De termer med vilkas hjälp de sociala konstruktionisterna 
redovisar sina analyser är inte enbart emiska - terminologin "klätt
rar" en bit upp på abstraktionsstegen. Den "dramaturgiska" model
len hämtas framförallt från Goffman (som ju även inspirerat vissa 
socialantropologer, t ex Fredrik Barth) och dess terminologi an
vänds för analytiska ändamål. Begreppet "språkspel" (hämtat från 
Wittgenstein) är ett viktigt analytiskt instrument. "Spel" förutsätter 
regler, och begreppet "regel" tillhör de viktigaste i konstruktion-
isternas verktygslåda. Både "spel" och "regel" är emellertid även 
vardagstermer. Poängen är att de här används på ett mera abstrakt 
sätt. Framförallt i Averills (1986) sätt att analysera hur emotioner 
förvärvas (lärs in) under vuxenlivet framgår detta mycket tydligt. 

Genom att urskilja tre typer av regler - konstitutiva (de som 
gör att t ex fotboll är fotboll och inte schack), regulativa (som inte 
konstituerar spelet men påverkar sättet att spela det) och heuristis-
ka (som används i individuella eller kollektiva spelstrategier) höjer 
Averill abstraktionsgraden en bit över vardagstermen "regel". Se
dan "korstabuleras" dessa tre typer av regler mot fyra "regeldo
mäner": regler för hur emotionella situationer uppfattas och värde
ras, regler för hur det emotionella beteendet organiseras och ut-
tryckes, regler för tidsförlopp hos och konsekvenser av emotionel
la episoder ("prognosregler") samt regler för emotionella attribu-
tioner, dvs hur emotionen förklaras och legitimeras. 

Med hjälp av attributionsreglerna knyts hela den emotionel
la episoden samman till en meningsful enhet relaterad till aktörens 
egen självuppfattning. På så sätt bildas ett klassifikationssystem 
som möjliggör dels det jag tidigare kallade "morfologiskt arbete", 
fast på en något högre abstraktionsnivå än det vardagsspråk som 
används för att tala om känslomässiga episoder - dels en analys av 
känslans sociala förutsättningar, framförallt genom en detaljerad 
kartläggning av de fyra "regeldomänerna" (se Averill 1982 för en 
analys av "ilska" och "aggressivitet" enligt dessa riktlinjer). 



Avsikten med denna utflykt till kontroverser kring forsk
ning om känslor var dels att ytterligare illustrera de komplicerade 
ontologiska förutsättningarna för det jag kallat "det emiska skikt
et" i det sociala livet, dels exemplifiera den tidigare nämnda "prin
cipen om emisk-etisk metodologisk objektivitet". Det vore för 
övrigt intressant att se en tillämpning av den sociala konstruktion-
ismens perspektiv på de känslor (med åtföljande retorik) som av 
somliga forskare anses spela en konstituerande roll i uppkomsten 
och upprätthållandet av etniska grupper och nationer. 

Den uppmärksamme läsaren har dock förmodligen märkt 
att de termer/begrepp som ingår i den sociala konstruktionismens 
verktygslåda är metaforer: det dramaturgiska perspektivet till
handahåller termer som "roll", "aktör", "scen", "manuskript" m fl 
och spelperspektivet (eng.: "game") tillhandahåller framförallt 
termen "regel". Genom användning av dessa metaforer framställs 
det sociala livet dels som en teaterföreställning, dels som ett spel, 
analogt med t ex schack eller fotboll. Pa samma sätt som alla an
dra metaforiska modeller (när allt kommer omkring är alla mo
deller ett slags metaforer) kan dessa två perspektiv i bästa fall en
dast fånga vissa aspekter hos det sociala livet. Totaliseringsten-
denser och polemiken mot akademiska motståndare bidrar till att 
det som modellerna utelämnar förbigås helt och ansträngningar att 
skapa komplementaritet mellan de perspektiv som inte i grunden 
utesluter varandra uteblir. 

I sin bitvis briljanta och underhållande bok påpekar Billig 
(1987) att om en viss del av det sociala livet (t ex teatern) används 
som modell för helheten av detta sociala liv, måste andra aspekter 
nästan av nödvändighet bli negligerade. Vardagslivet har nästan 
säkert "teatraliska" aspekter som det dramaturgiska perspektivet 
avslöjar på ett ofta slående sätt, men det måste även finnas skill
nader, eftersom man i annat fall inte skulle kunna skilja mellan 
den riktiga teatern och den metaforiska. Den variant av det drama
turgiska perspektivet som används av de sociala konstruktionist-
erna har framförallt den begränsningen att endast den för publiken 
synliga teaterscenen används som metafor och allt det som föregår 



föreställningen (bl a "backstage" och ännu tidigare manuskript
författaren) inte ingår i modellen, med - bland annat - den konsek
vensen att modellen inte kan användas för att studera teaterlivets 
icke-teatraliska sidor. Samspelet mellan "aktörer" som följer ett 
"manuskript" betonas på bekostnad av t ex konkurrens och kon
flikt. 

Spelperspektivet postulerar däremot "aktörer"^^  ̂ som följer 
regler i stället för "manuskript", men lider även det av begräns
ningen att utelämna de aspekter på det sociala livet som inte kan 
liknas vid spel. Lika litet som teatern enbart är en scen, är t ex 
idrott inte enbart ett spel efter regler - både teatern och idrotten 
har även andra aspekter, bl a individuell och kollektiv konkurrens 
samt ekonomi och även politik. Som Billig (1987) påpekar pene
trerar de olika domänerna av socialt liv varandra i avsevärd ut
sträckning och den renodling eller reduktion som de metaforiska 
modellerna bygger på missar just dessa ömsesidiga penetrationer. 
I det verkliga livet följer inte människor enbart reglerna - de även 
skapar dem, tänjer på dem, bryter mot dem och argumenterar 
kring dem. Den mänskliga agensens och det sociala livets ontologi 
är betydligt rikare än vad de ovan diskuterade metaforiska model
lerna tillåter den att vara. 

De två ovan diskuterade modellerna tycks emellertid ha ett 
par väsentliga fördelar jämfört med de flesta andra riktningar inom 
de psyko-sociala vetenskaperna. Tack vare sin tydliga förtöjning i 
vardagslivet och vardagsspråket kan de - främst genom den analy
tiska användningen av de metaforiska termerna och de tvär-

33) Det är intressant att notera att vissa termer från den dramaturgiska 
modellen har under de senaste åren vunnit allt större popularitet inom 
vissa sektorer av vardagslivet, vilket tydligt avspeglas i massmedias 
språkbruk. Nästan varje dag kan man t ex läsa om "börsaktörer" eller 
"aktörer" på finans- och bostadsmarknaden och termen "scenario" an
vänds flitigt och med flera olika betydelser. Även om jag inte kan be
lägga detta, är det mitt intryck att framförallt termen "aktör" inte häm
tats direkt från teatern utan vandrat den betydligt längre vägen via vissa 
samhällsvetenskapliga forskningsriktningars metaforiska modeller. 



kulturella jämförelserna av vardagssprak - "avtäcka deras ömsesi
diga beroendeförhållanden och komplexa förutsättningar, som 
många andra riktningar är fullkomligt blinda för. Till skillnad fran 
många andra ömsesidigt antitetiska "ismer" förefaller dessutom 
dessa två modeller att utgöra komplementära ansatser, dvs deras 
perspektiv på det sociala livet utesluter inte varandra.̂ "̂  ̂

Billigs (1987) konstruktiva kritik av de två ovan diskute
rade modellerna - livet som teater och spel - mynnar ut i konstate
randet att vad de två perspektiven framförallt missar är den argu-
mentativa aspekten på vardagslivet och vardagsspråket. Den alter
nativa socialpsykologi som Billig presenterar utesluter inte dessa 
modeller, utan inkluderar dem i en bredare ansats som Billig kallar 
"det retoriska perspektivet" (se även Billig 1991). 

Under de senaste åren har retoriken som bekant återupp
rättats som akademiskt ämne och lett till intressanta korsbefrukt
ningar mellan olika ämnen och riktningar - den siar broar mellan 
humaniora och samhällsvetenskaper och återfinns bl a i de tidigare 
nämnda diskursanalytiska ansatserna inom socialpsykologin (se 
t ex Potter & Wetherell 1987). Den har även börjat ge ekon i 
(främst den europeiska) forskningen kring vardagsförklaringar (at-
tributioner) och vardagstänkande (se t ex Antaki 1985; 1988). Me
dan "retorik" för det mesta brukar förknippas med vältalighetens 
och övertalningens konst tar Billigs perspektiv främst vara på den 
argumentativa komponenten i människors vardagstänkande och 
vardagsspråk - språket ses främst som ett instrument för framfö-

34) Det bör påpekas här att de sociala konstruktionisternas perspektiv 
inkluderar en "retorisk" aspekt, vilket kanske tydligast framträder i 
Harrés skrifter. Detta är nästan oundvikligt med tanke på riktningens 
fokusering på vardagsspråket. När Harré anlägger det konstniktionistis-
ka perspektivet på företeelser som "självuppfattning och identitet 
(Harré 1987), använder han uttrycket "self talk" (ung.: prat om självet) 
nästan som en definition av innebörderna i dessa begrepp: självet och 
"identiteten" är det som folk säger om dessa saker i vardagslivet. Enligt 
Billig (1987) missar dock detta perspektiv den argumentativa aspekten 
av vardagslivets retoriska aktiviteter. 



rande och prövning av åsikter och ståndpunkter, rättfärdigande av 
handlingar, situationsbetingade skiften i det som brukar kallas "at
tityder", argumentation mot närvarande eller mentalt representera
de motståndare, kamp om "tolkningsföreträde" samt definitioner 
av sociala situationer. 

Detta perspektiv innebär en rad oroande provokationer för 
socialpsykologin och samhällsvetenskapen - till exempel får de 
"tillstånd" eller "egenskaper" som begreppet "attityd" vanligtvis 
syftar på sin ontologiska status påtagligt uppluckrad och demarka-
tionslinjen mellan den vetenskapliga dialogen bland forskare och 
den vardagligsspråkliga interaktionen mellan icke-forskare blir 
närapå helt upplöst. Det retoriska perspektivet^^^ får bl a intressan
ta konsekvenser för diskussionen kring företeelsen "modern ra
sism" och för den kognitiva socialpsykologins bild av företeelsen 
"fördom" som en nästintill oundviklig och naturlig konsekvens av 
funktionsprinciperna hos människans "kognitiva apparat" (framför
allt kategorisering och stereotypier). 

I den långa spiralrörelse som mina funderingar i detta av
snitt (förhoppningsvis) följt får detta retoriska perspektiv utgöra 
ett slags relativiserande slutvinjett, som anknyter till min tidigare 
diskussion kring nödvändigheten av terminologisk och begrepps
lig "terapi" inom samhällsvetenskapen i allmänhet och området 
"etniska relationer" i synnerhet. 

35) Jag kan inte låta bli att förundras över den rikedom av (socialpsyko
logiska och andra) insikter som Billig lyckas hämta främst från retorik
ens antika klassiker, dvs de "gamla" romarna och grekerna, men även 
från andra som skrivit om detta under de efterföljande århundradena. 
Det Billig sysslar med är ett slags "arkeologisk" eller "antikvarisk" so
cialpsykologi, vars syfte han bäst beskriver själv; "Antiquarians will 
resist the urge to modernize everything that is encountered. Uncon
vinced that modernity is wholly satisfactory, antiquarians venture upon 
their raids in the hope of preserving relics of the past, and displaying 
them alongside modem possessions. The juxtaposition between the old 
and the new may reveal the limitations of the latter, in a way that would 
be impossible if one were totally and unselfconsciously immersed in the 
drive for modernity" (Billig 1987, s 3). 



I den "begreppsanalytiska exkursen" i kapitel 3 diskuterade 
jag två sätt att kurera terminologiskt och begreppsligt kaos: genom 
rekonstruktion av "degenererade" begrepp och tillverkning av bätt
re definitioner. Jag gav även exempel på några viktiga typer av 
definitioner. I sin "retoriska rekonstruktion" av socialpsykologin 
föreslår Billig (1987) ytterligare en typ av särskild relevans för 
samhällsvetenskaperna, nämligen "den argumentativa definition
e n " . 3 6 )  i ljuset av det retoriska perspektivet är definitioner av 
(framför allt) samhällsvetenskapliga begrepp inte enbart avgräns-
ningar av termernas och begreppens "inre" innebörder utan utgör 
även argument riktade mot andra definitioner av samma term
er/begrepp, dvs sådana som deklarerats av andra discipliner/tradi
tioner/riktningar/kotterier än den man själv tillhör. 

Denna argumentativa aspekt eller "funktion" hos definition
erna tillgodoser behovet att lokalisera forskningsområdets "onto-
logiska essens" på ett sätt som står i samklang med forskarens teo
retiska (och ideologiska) preferenser och som samtidigt kontrast
erar denna "essens" med avseende på rivaliserande teoretiska rikt
ningar. Definierandet utgör således ett led i den vetenskapliga (och 
i varierande grad ideologiska) argumentativa retoriken. De olika 
definitionerna av termerna "ras" och "etnicitet" utgör bra exempel 
på detta. Nu uppstår den besvärliga frågan i vilken utsträckning 
det retoriska perspektivet gör det möjligt för en forskare att "lyfta 
sig själv i håret" åtminstone någon millimeter i sina ansträngning
ar att presentera rekonstruktioner av begrepp som uppfattas som 
degenererade och föreslå definitioner som är bättre än de som re-

36) Sådana ontologiska argumentativa definitioner inverkar även yt
terst påtagligt på det som både forskare och icke forskare uppfattar som 
"sociala problem". Utifrån sin förankring i "det starka programmet" 
inom kunskapssociologin har Woolgar & Pawluch (1985) infört det 
onekligen expressiva begreppet "ontological gerrymandering" ("gerry
mandering" syftar främst på sådana manipulativa avgränsningar av val
kretsar som maximalt gynnar ett visst parti). Trots sin odiskutabla fyn
dighet är denna nybildning inte helt oproblematisk (för kritiska kom
mentarer se Billig 1987, s 263). 



dan finns. Kan även begreppsanalytiska mödor ses som ett led i 
den inomvetenskapliga (samt även ideologiska) retoriska verksam
heten? 

Jag har inget klart svar på denna oroande fråga. Men emel
lanåt känns det perspektiv som Billig (och några andra) anlägger 
på den sociala verkligheten och den samhällsvetenskapliga verk
samheten som att sitta i en kinesisk ask ställd mellan två speglar. 
Billig måste ha själv känt något av detta, eftersom han skriver: 

"Our opponents in debate might frequently object to the 
way that we classify their arguments, and what we think 
we are doing may be disputed by our opponents. In con 
sequence we may find ourselves arguing about arguments 
and the same argumentative strategies will be emplo
yed. Of course, as these arguments develop, we might 
expect arguments about arguments about arguments. And 
so on. It might be possible to construct an analytic frame
work for these, but intellectual vertigo must strike at some 
point" (Billig 1987, s 155). 

I detta avsnitt resonerade jag kring "det tänkta, det benämnda och 
det befintliga", således de komplicerade relationerna mellan inne
börder, de språkliga uttrycken och den verklighet som dessa inne
börder och uttryck syftar på. Några centrala teman framträdde un
der dessa resonemang - vardagsspråkets konstituerande roll i det 
som kallas "social verklighet", den problematiska relationen mel
lan detta vardagsspråk och forskarspråk, frågor om på vilket sätt 
och i vilken form den sociala verkligheten "egentligen" existerar 
och hur olika forskningsriktningar handskas med dessa ontologis-
ka knivigheter. Även om jag försökt att genom exempel knyta an 
dessa resonemang till det som utgör temat för detta arbete - etnis
ka relationer i allmänhet och rasism i synnerhet - kan en och annan 
läsare ändå undra om inte dessa "problematiseringar" innebär att 
krångla till det hela i onödan. Man kan ju hävda att en hel del i 
den sociala verkligheten i allmänhet och i det som kallas etniska 
relationer i synnerhet har en nog så påtaglig "ontologisk realitet" 
som man inte behöver filosofera särskilt mycket om - ihjälgasade 
kurdiska kvinnor och barn, tiotusentals döda i f d Jugoslavien samt 



sönderslagna invandrarägda restauranger i en svensk småstad är 
alldeles tillräckligt verkliga. 

På ett sätt håller jag med. Men när forskningen börjar ställa 
frågor om vad som "ligger bakom" dessa företeelser, hur de skall 
beskrivas, förklaras och jämföras - är det t ex samma slags "kraft
er" eller orsaker som ligger bakom invandrarfientliga handlingar i 
det förhållandevis lugna Sverige, kemiska stridsmedel riktade mot 
kurdiska byar, inbördeskriget i f d Jugoslavien, fientliga handling
ar mot svarta studenter i Beijing, tibetanernas uppror mot den ki
nesiska dominansen, "rasupplopp" i engelska förorter mm - upp
kommer en rad problem som handlar om olikheter mellan olika 
discipliners och forskningsinriktningars kunskapsinstrument och 
definitioner av verkligheten. På sätt och vis är det faktiskt så att 
forskningen "krånglar till" verkHgheten, på gott och ont. Problem
et är att krångla till den på ett kunskapsmässigt fruktbart sätt. 

De vetenskaper som forskar kring etniska relationer pre
senterar emellertid oftast så olika "verkligheter", med sa svåröver
skådliga relationer till varandra och till de verkligheter som män
niskor känner igen från sina vardagsliv, att svaret på frågan "vad 
vet man egentligen" framstår som närapå ouppnåeligt. Just i den 
situationen uppkommer nödvändigheten att analysera grundvalar
na för dessa olika verklighetsbilder, bland annat de "ontologier" 
dessa bilder vilar på. De betoningar av vardagsspråkets roll i den 
sociala verkligheten som jag gjort i detta avsnitt innebär emellertid 
inte att jag anser att forskningens uppgift endast är att troget återge 
detta "emiska skikt" - Marx lär har sagt någonstans att om verklig
hetens framträdelseformer helt sammanföll med dess "väsen" (om 
läsaren ursäktar detta hegelianska uttryck), vore all vetenskap 
onödig. Att på ett fruktbart sätt fånga vardagslivets kategorier och 
tankestrukturer samt dessas kodifieringar i vardagsspråket är en
dast ett första steg på vägen till djupare kunskap. 

Med en parafras på en rysk 20-talspoet skulle man kunna 
säga att vetenskapens uppgift är att främliggöra det välbekanta och 
bekantgöra det främmande. Att vardagsspråket och vardagstän
kandet i mångt och mycket konstituterar den sociala verkligheten 



innebär inte att den sistnämnda är helt genomskinlig för dem som 
befolkar och skapar den. När den samhällsvetenskapliga forsk
ningen är som bäst - vilket den tyvärr allför sällan är - kan den 
"avslöja" det osynliga både "inne i" och "över" huvudet på den so
ciala verklighetens invånare, forskarna inkluderade. Problemet 
med många forskningsansatser är att de helt negligerar detta 
"emiska skikt" i sin på missförstånd baserade iver att vara "veten
skapliga". En myckenhet av den forskning inom området "etniska 
relationer" som bedrivs av psykologer, socialpsykologer och soci
ologer är helt omöjlig att sammanställa och integrera med forsk
ning gjord av t ex antropologer, etnologer och historiker, för vilka 
"det emiska skiktet" för det mesta utgör en självklar utgångspunkt 
- de "verkligheter" som framträder ur dessa olika ansatser kan fak
tiskt vara så fundamentalt olika. Vad man "faktiskt vet" är därför 
inte lätt att fastställa. 

4.3 Vad betyder "social"? 

Termen "social" möter oss varje dag i en oöverskådlig mängd oli
ka sammanhang och sammansättningar. Den används i vardags
språket, myndighets språket och forskarspråket och dess betydelse 
kan skifta avsevärt alltefter de sammansättningar och situationer 
den förekommer i. Det är långtifrån självklart att samhällsveten
skapernas användning av denna term är speciellt mycket klarare 
och mera entydig än "vanliga människors" sätt att handskas med 
den. Läsaren har säkert märkt att jag själv använt termen ett antal 
gånger i de föregående avsnitten men endast antytt vad jag menar 
med den på ett enda ställe. Dess oklara roll i ontologiska bestäm
ningar av de företeelser som studeras av samhällsvetenskaperna i 
allmänhet och inom området "etniska relationer" i synnerhet krä
ver åtminstone ett försök till klargörande, i första hand genom 
kartläggning av de olika betydelserna. 

Etymologiskt härstammar termen från latinets "socius" (un
gefär: kamrat, kompanjon, bundsförvant) och "sociare" (att ena). I 
svenskan brukar den lexikaliskt för det mesta uppfattas som syno
nym med "samhällelig", men även den sistnämnda termens bety



delse kan vara skiftande. Det är framförallt i de olika samman
sättningarna med andra termer som mångfalden av oklara bety
delser börjar framträda. Vad menas t ex med "social grupp" (se 
t ex J C Turner 1987)? Finns det icke-sociala grupper? Är "etnisk 
grupp" ett specialfall av "social grupp" eller utgör den en speciell 
sorts grupp? Vad betyder egentligen "social identitet", en term 
som spelar en framträdande roll i en mycket inflytelserik riktning 
inom europeisk socialpsykologi? Jag har tidigare nämnt uttrycket 
"sociala representationer" som betecknar en annan populär forsk
ningsinriktning inom den europeiska socialpsykologin. Men vad 
betyder egentligen "social" i dessa (och andra) sammansättningar? 

De teoretiska inriktningar inom den europeiska socialpsy
kologin som sysslar med "social identitetsteori", "sociala represen
tationer", "sociala attributioner" och några andra "sociala" substan
tiv och verb har faktiskt använt termen "social" som ett slags re-
virdemarkerande prefix i kontrast mot "den amerikanska" social
psykologin, som man uppfattar som "individualistisk" eller till och 
med "asocial" - det handlar således på ett plan om konstruktion av 
ett slags "europeisk akademisk identitet" inom vissa forskningsom
råden. Trots att de betydelser termen "social" har i dessa revir
namn långtifrån är entydiga och klara, tycks den fungera som aka
demisk revirmarkör och utgör därigenom ett exempel på Billigs 
(1987) tidigare nämnda "argumentativa definitioner". I föregående 
avsnitt har jag även påpekat att referenten för den centrala och 
kontroversiella termen "ras" inom området "etniska och rasrela
tioner" av vissa forskare uppfattas som "socialt definierad", av allt 
att döma som kontrast till "biologiskt" eller "vetenskapligt" defi
nierad. Jag har inte sett någon tillfredsställande förklaring av vad 
denna distinktion egentligen innebär, framförallt med hänsyn till 
den inte ovanliga uppfattningen att "socialt definierad" ras är mind
re "verklig" än en biologiskt definierad dito. Jag återkommer till 
detta i kapitel 5. 

Användningen av termen "social" både inom samhällsveten
skaperna och inom myndighetsvärlden handlar i mångt och myck
et om ett slags "kvasi-ontologiska", verbala inmutningar av revir 



och verksamhetsområden och man tänker osökt på det tidigare ci
terade uttrycket "ontological gerrymandering" - att demarkera sina 
vetenskapliga eller administrativa "valkretsar" på ett sätt som säk
rar ens existensberättigande. Ofta klistras dock termen "social" på 
någon annan term huvudsakligen som en suddigt tänkt antites till 
en lika suddigt tänkt teoretisk (inte sällan även ideologisk) motpol, 
vare sig nu den sistnämnda uppfattas som "biologisk", "individua
listisk", "individuell", "subjektiv", "privat" eller liknande. 

Ruben (1985) hör till det fåtal som ägnat en djupare efter
tanke åt "den sociala världens ontologi"^^^ - möjligtvis har den 
kanske inte helt vanliga kombinationen av filosofisk skolning och 
verksamhet förlagd till London School of Economics bidragit till 
detta. Hans bok är komplicerad och inte helt lättillgänglig, och 
därför använder jag endast vissa fragment av hans analys av egen
skapen "social" som en utgångspunkt för mina egna reflektioner 
kring termens användbarhet inom området "etniska relationer". Ef
tersom man nog måste vara en bättre samhällsfilosof och logiker 
än Ruben för att kunna bedöma hållbarheten i hans invecklade re
sonemang, anför jag hans uppfattning om vad "social" betyder en-

37) Rubens analys är en argumentation mot vissa uppfattningar inom 
samhällsvetenskapens filosofi, främst olika typer av ontologisk individ
ualism (som bl a omfattar ståndpunkten att sociala "helheter" kan redu
ceras till individuella enheter eller dessas egenskaper). Hans sociala 
ontologi omfattar sociala "entiteter" (jag hittar ingen bättre översättning 
för "entities") och sociala egenskaper (som är relationella). Sociala enti
teter kan vara av olika slag: sociala substanser (t ex Sverige, Röda 
Korset), sociala typer (t ex diktatur, byråkrati), sociala händelser (t ex 
mordet på Olof Palme), sociala processer (ackumulation av kapital i 
Västeuropa under 1900-talet) och sociala tillstånd (t ex arbetsdelning 
mellan könen, industriell kapacitet). Sociala relationer kan enligt Ruben 
existera mellan personer, mellan personer och materiella objekt samt 
mellan materiella objekt. Ett exempel på det sistnämnda är att en vara 
är dyrare än en annan ("att vara tyngre än" är inte en social relation). I 
rättvisans namn bör jag säga att även den av mig flitigt citerade Harré 
tillhör den begränsade skara som funderar djupt kring det sociala livets 
ontologi. 



dast som ett exempel på hur en genomtänkt ståndpunkt i denna 
fråga kan se ut. 

Enligt Ruben syftar termen "social" på en relationeli egen
skap, vilket innebär att det måste finnas minst två "entiteter" för 
att en social relation skall kunna existera - detta presenteras som 
ett (trivialt) nödvändigt men långtifrån tillräckligt villkor. En so
cial relation föreligger när det existerar ett system av "i varandra 
inneslutna" (eng.: "nested") föreställningar och förväntningar. Fy
ra förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett sådant system 
skall kunna existera: a) det måste finnas en sammanhängande upp
sättning av föreställningar ("beliefs") och förväntningar som rör 
agenters handlingar, b) det måste vidare finnas en sanmianhängan-
de uppsättning av "högre ordningens" föreställningar och förvänt
ningar om föreställningar och förväntningar (det som vissa so
cialpsykologer kallar "meta-kognition"; se t ex Antaki & Lewis 
1986); c) det måste även finnas relationer av typen "vara ett skäl 
till" mellan dessa föreställningar, förväntningar och handlingar, så 
att det agenter gör åtminstone i en del fall är en konsekvens av vad 
de tror om vad andra tror eller förväntar sig att de skall göra; d) 
människor måste generellt anse att det som uttrycks i andra delen 
av satsen under c) ovan stämmer. 

Detta får räcka, eftersom jag misstänker att läsaren kan bör
ja tro att även "social" syftar på en omöjlighet. Man kan i alla fall 

38) Av detta följer omedelbart att Rubens sätt att bestämma innebörden 
i termen "social" omöjliggör dess användning inom biologin, där den 
förekommer i klassifikationer av t ex "sociala" insektsarter. Att orga
nismer lever i koordinerade och kommunicerande "kollektiv" förutsät
ter inte att de är utrustade med förmågan att ha föreställningar och för
väntningar. Även om s k "högre arter", framförallt primater, av allt att 
döma har ett slags "protobegrepp" och möjligtvis även "protoförvänt-
ningar", är det nästan säkert att de inte har förmåga till den flerskiktade 
metakognition (tankar om andras tankar om ens egna tankar) som män
niskan begåvats med. I hur många steg sådan metakognitiv gymnastik 
kan utföras innan det som Billig kallat "intellektuell yrsel" inställer sig 
är väl närmast en "empirisk" fråga (se Antaki & Lewis 1986). 



inte förneka att Rubens analys av innebörden i denna term (som 
här återgivits i en telegrafisk form) visar åtminstone en sak, nämli
gen att denna innebörd inte kan vara enkel. Men vilka skäl finns 
det egentligen för förväntningen att den borde vara det? Oavsett i 
vilken utsträckning denna analys visar sig vara hållbar - filosofiskt 
och annorledes - borde den vara en obligatorisk läsning för alla 
som lättvindigt klistrar ihop termen "social" med i stort sett vilka 
andra termer som helst. Det vore för övrigt en intressant övning att 
försöka utreda vad t ex "socialpsykologi" eller "socialtjänst" egent
ligen innebär i ljuset av Rubens analys. En annan intressant fråga 
som jag inte kan följa upp här är i vilken utsträckning en sådan 
analys är att betrakta som emisk, dvs om de förutsättningar som 
Ruben mejslar fram även gäller för den vardagliga användningen 
av termen "social". Det är fullt möjligt att det som Ruben kallar 
"sociala relationer" faktiskt har de kännetecken som han listar un
der punkterna a-d ovan utan att människor medvetet tänker på des
sa förutsättningar varje gång de i sina vardagsliv använder termen 
i fråga. 

Hursomhelst kan man konstatera att Rubens bestämning av 
innebörden i termen/begreppet "social" har följande kännetecken: 
den förutsätter htgrepp som "agens", "handling", "föreställning" 
och "förväntning" (som tillsammans utgör en ontologisk bestäm
ning av människan som en tänkande agent), men även en specifik 
förmåga hos den mänskliga individen att ha föreställningar om 
(andra individers) föreställningar om (individens egna) föreställ
ningar. Dessutom förutsätts att det måste finnas en konsensuell 
uppfattning bland människor om att skälen till åtminstone en del 
av mänskliga handlingar är just dessa "föreställningar om före
ställningar om föreställningar". Den tidigare nämnda nya forsk
ningsriktningen inom socialpsykologin som inriktar sig på "meta 
kognition" (Antaki & Lewis 1986)3̂ >̂ kan således sägas studera en 
del av de grundläggande förutsättningarna för "socialitet" såsom 
de bestäms av Ruben. Eftersom Ruben är filosof och inte (så vitt 
jag vet) empirisk forskare, är det viktigt att komma ihåg att det 
han gör är en bestämning eller konstruktion av ett begrepp med 



hjälp av en analys av de (enligt hans premisser) nödvändiga för
utsättningarna för "social relation". Anknytningen till den em
piriska verkligheten klaras av genom den för filosofer typiska an
vändningen av åskådningsexempel. 

Även om jag uppfattar hans begreppsbestämning som över
tygande, torde det - så vitt jag förstår - vara möjligt att ifrågasätta 
den t ex genom en empirisk demonstration att människor inte är i 
stånd att prestera de "metakognitioner" som denna konstruktion av 
begreppet "social" förutsätter. Jag kan inte lata bli att nämna ytter
ligare ett par av hans slående konstateranden i fråga om "sociala" 
fenomen som strider mot mycket vanliga uppfattningar. Ofta mö
ter man beskrivningar av "sociala helheter" såsom bestående av 
"delar" eller "element" (oftast individer), som befinner sig i diver
se relationer till varandra. Enligt Ruben kan man inte säga att so
ciala helheter består av ett eller annat slags element, utan snarare 
att de har medlemmar (som inte behöver vara personer). Jag har 
tidigare citerat den vanligt förkommande uppfattningen att "ras" är 
ett socialt fenomen. Ruben anser att man i stället bör se "ras" som 
ett förmodat biologiskt fenomen. Inför den fortsatta framställning
en kallar jag Rubens bestämning av innebörden i termen/begreppet 
"social" för "den starka definitionen". Exit Ruben. 

I det föregående har jag nämnt de riktningar inom europeisk 

39) Så ny är den i själva verket inte alls. Termen "metakognition" är av 
allt att döma förhållandevis ny, men begreppet (dvs termens innebörd) 
är gammalt. Min bristande idéhistoriska beläsenhet gör det omöjligt för 
mig att fastställa dess uppkomst. Förmodligen fanns det - som mycket 
annat - redan hos de gamla grekerna. Billigs (1987) citat från de antika 
retorikerna tyder på detta - retorik förutsätter i själva verket åtminstone 
"andra ordningens" metakognition (vad jag tror att du tror). I vilket fall 
som helst fanns tankar kring det som "metakognition" syftar på i Wil
liam James' Principles of Psychology från 1890, i G H Meads (och 
hans föregångares) "symboliska interaktionism" samt i den elaborerade 
modell för metakognition som terapeutisk metod och forskningsmetod 
som presenterades av Laing, Philipson & Lee (1966). Vi har således yt
terligare ett exempel på nya termer för gamla tankar inom modern be
teendevetenskap" . 



socialpsykologi som med speciell emfas klistrar termen "social" 
på de företeelser de studerar som en markering av en särpräglad 
"europeisk identitet" hos denna "regionala" variant av den (fortfa
rande) västerländska socialpsykologin. Man ser detta tydligt i de 
två mastiga volymerna The Social Dimension: European Devel
opments in Social Psychology (Tajfel 1984)''®\ som utgör ett slags 
"state of the art"-presentation av den särpräglade profilen hos de 
europeiska forskningsriktningarna, åtminstone i mitten av 80-talet. 
Även om innehållet i de två volymerna vid närmare inspektion vi
sar sig vara ganska heterogent, framhåller de flesta författarna 
"den sociala dimensionen" hos sina forskningsobjekt som ett spe
cifikt och värdefullt kännetecken. Socialpsykologer från "den nya 
världen" har inte förblivit helt svarslösa i denna interkontinentala 
akademiska "kamp om namn" och ontologier. I sin suveräna be
traktelse över attitydforskningens mödor och öden under 1900-
talet kommenterar McGuire (1986) lätt sarkastiskt de europeiska 
"nationalisterna" inom socialpsykologin: 

"While this nationalistic reaction is understandable, its 
dangerousness prompts us to offer a warning and a conso
lation. Critics overly sensitive to 'foetor Americanus' 
should be warned that those who get caught up in demol
ishing and replacing a previous system are in danger of 
ending up co-opted by it because they introject its implicit 
assumptions in order to argue against it on its own level... 
Overly concerned with establishing their distinctiveness 
from moribund USA work on group dynamics, attitude 
change, dissonance, attribution etc, these European dissi-

40) I själva verket publicerades antologin drygt två år efter Henri Taj-
fels bortgång 1982 - den redigerades färdigt av hans medarbetare. Med 
Tajfels alltför tidiga död har den europeiska socialpsykologin förlorat 
en av sina mest prominenta förgrundsgestalter - en charmfull och blixt
rande intelligent idéspruta, initiativtagare och koordinatör. Jag hade 
förmånen att träffa Henri två år före hans död och mötet tillhör de in
tellektuella upplevelser man inte glömmer så lätt. Hans samlade skrifter 
utöver de kapitel som ingår i ovan nämnda antologi finns i Tajfel 1981. 



dents risk ending up with trivial antitheses to the trivial 
theses from which they are trying to distance themselves." 
(ibid, s 97). 

Det bör påpekas att inte enbart de europeiska socialpsykologerna 
(av vilka många arbetar med frågeställningar som tillhör eller tan
gerar området "etniska relationer") klistrar termen "social" på de 
substantiv som tidigare ensamma fått beteckna de olika kolonilot
terna inom disciplinen - allt fler amerikanska forskare har anam
mat detta terminologiska mode. Européerna envisas dock med att 
hävda att den europeiska innebörden i termen "social" är pa flera 
väsentliga sätt skild från den amerikanska. Vad betyder då "social" 
i dessa kontroverser och vilka likheter finns det mellan de olika 
betydelserna och den "starka definition" som Ruben (1985) pre
senterat? När man granskar hur folk använder termen i samman
sättningar som "social kognition", "sociala representationer", "so
ciala attributioner", "sociala förklaringar", "social identitet", "so
ciala definitioner", "sociala grupper", "social kategorisering", "so
cial situation", "social handling" och några till, framträder ett antal 
sinsemellan ganska olika betydelser: 

1) "Social" betyder att objekten för en kognitiv eller emotio
nell akt (attityd, värdering, attribution, kategorisering, "kognition" 
i stort mm) eller en handling är sociala, dvs utgörs av individer, 
grupper, kategorier, institutioner mm och/eller relationer mellan 
dessa. Denna innebörd kontrasterar sådana sociala objekt för tan
kar och känslor med icke-sociala objekt, som djur, den övriga na
turen, universum osv. Hur det förhåller sig med mänskliga artefak-
ter - som alltid har kulturella (och sociala?) innebörder - som ob
jekt för tankar och känslor förbigås av denna distinktion; 

2) "Social" betyder att en mental representation, en emo
tion eller ett handlingsmönster delas av medlemmar i en kategori, 
grupp, kollektiv, samfund, samhälle, kultur eller någon annan av-
gränsning av ett antal individer, varvid både omfånget och sättet 
att avgränsa detta "flertal" kan variera väsentligt. För det mesta fö
refaller detta innebära att sådana socialt delade (eng.: "socially 



shared") representationer mm existerar i närapå identiska "uppla
gor" hos alla medlemmar i ett kollektiv, en kategori osv. Denna 
betydelse står i kontrast mot "individuellt" eller "idiosynkratiskt" 
innehav av representationer eller emotioner och går tillbaka på 
Durkheims term "kollektiv representation". Företrädarna för 
forskningsriktningen kring "sociala representationer" har emeller
tid bemödat sig om att rättfärdiga utbytet av "kollektiv" mot 
"social" med bl a motiveringen att "social" bättre avspeglar den 
moderna europeiska socialpsykologins intressen. Så vitt jag förstår 
handlar den "kamp om namn" som pågår mellan de europeiska 
och de amerikanska socialpsykologerna huvudsakligen om de två 
ovannämnda betydelserna av "social". Européerna anklagar ame
rikanerna för att använda termen med den betydelse som 1) ovan 
anger (som av de förstnämnda uppfattas som trivial) och använder 
själva denna term med betydelse nr. 2, vilket är särskilt påtagligt 
inom "teorin om social identitet" (se t ex J C Turner 1987; Hogg 
& Abrams 1988; Abrams & Hogg 1990); 

3) "Social" syftar på ursprunget till de representationer, 
känslor och andra psykiska processer eller tillstånd (men även 
handlingar och beteenden) som människor har, vilka här ses som 
resultatet av interaktioner med andra människor. Denna innebörd 
står i kontrast mot uppfattningen att mentala representationer, 
emotioner, handlingsmönster mm är biologiskt determinerade eller 
resultat av unika privata upplevelser och erfarenheter. Den tidigare 
nämnda "sociala konstruktionismen" använder termen "social" 
med huvudsakligen (dock inte enbart) denna betydelse - 1  ex ses 
emotioner som "konstruerade" i socialt-kulturellt samspel, men 
även som socialt delade innebörder i den betydelse som anges i 
punkt 2 ovan; 

4) "Social" syftar på den utsträckning i vilken mentala rep
resentationer, känslor och andra psykiska företeelser är interindi-
viduellt kommunikabla, dvs är subjektivt upplevbara (medvetna, 
"fenomenelit tillgängliga") och möjliga att meddela med hjälp av 
ord (och möjligen avsiktliga icke-verbala uttryck). När psykiska 
tillstånd mm är (eller snarare anses vara) höggradigt kommunikab-



la i ovan nämnda bemärkelse, är de "sociala", vilket kontrasterar 
med den situation i vilken de är (eller uppfattas vara) implicita, 
"djupliggande" strukturer och/eller krafter, som styr människors 
upplevelser och handlingar utan att de är medvetna om det. Min 
egen användning av termen "mikro" motsvarar det sistnämnda; 

5) "Social" betyder att mentala representationer och andra 
psykiska företeelser (men även handlingar och beteenden) fyller 
(eller snarare antas fylla) funktionen att upprätthålla rådande so
ciala system och kulturella former. Denna betydelse används för 
att kontrastera de företeelser som anses ha en dylik "social funk
tion" med dem som inte har det. De sistnämnda kan följaktligen 
benämnas "asociala". 

6) "Social" betyder att representationer (eller "system" re
spektive "strukturer") existerar "transcendentalt" utanför de en
skilda individerna - språket anses av många utgöra en sådan "över-
individuell" struktur. Jag har tidigare påpekat att det som begrep
pet "akt" syftar på kan sägas ha en sådan överindividuell existens
form. De socialpsykologiska teoretiker som på ett lika intressant 
som oroväckande sätt ifrågasätter individen som ontologiskt lokus 
för det som kallas "psyke" (eng.: mind), "jag" eller "subjekt" tycks 
använda termen "social" med ungefär samma innebörd (se t ex 
Harré, Clarke & De Carlo 1985). Frågan är dock om termen "re
presentation" - som ju främst syftar på inre, psykiska företeelser -
överhuvudtaget kan användas sammankopplad med denna bety
delse av termen "social" (se McGuire 1986). Möjligtvis kan även 
somliga forskares användning av termen "social struktur" syfta på 
en liknande innebörd; 

7) En innebörd av termen "social" som visserligen inte helt 
faller utanför de ovan nämnda betydelserna men som är tillräckligt 
särpräglad för att nämnas under egen rubrik hittar man hos Hen-
riques m fl (1984). I sin ingående kritik av - bland annat - den mo
derna psykologins ontologiska dogm om det individuella subjek
tet" använder de termen "social" som ett instrument för dekon-
struktion av den gängse polariseringen av "individen" gentemot 
"samhället". I denna polariserade uppfattning ses båda som enhet



liga, avgränsade objekt och "samhället" personifieras genom att 
utrustas med "vilja", "behov", "agens" och andra egenskaper eller 
förmågor som annars brukar innehas av personer. "Social" i denna 
bemärkelse syftar på komplexiteten, mångfalden och föränderlig
heten hos de relationer och processer som äger rum i det (enligt 
Henriques m fl) konstgjorda ingenmansland som skapats genom 
dikotomiseringen av den sociala världen i "samhälle" och "indi-
vid".4i) 

Här skulle man kunna påpeka att ytterligare en betydelse av 
termen "social" syftar just på det reifierade och personifierade 
"samhälle" som Henriques m fl skjuter in sig på - det är kanske 
denna innebörd som kommer närmast betydelsen hos svenskans 
"samhällelig", som emellanåt används som synonym till "social". 

Man kan säkert hitta fler betydelsenyanser för termen "so
cial", men de ovannämnda åtta (inklusive Rubens) får räcka. Det 

41) Även neurofysiologer använder termen "social". Somliga försöker 
bygga broar över den ontologiska avgrund som finns mellan neurofysio-
logiska strukturer och förlopp å ena sidan och psykologiska/sociala 
fenomen å den andra. I sin på många sätt fascinerande bok, The Social 
Brain, utvecklar Gazzaniga (1985) en originell och med kliniska experi
ment väl underbyggd teori om de funktionella relationerna mellan hö
ger och vänster hjärnhalva. Det är intressant att läsa en neurofysiolog 
som på grundval av sådana experiment formulerar en modell över hjär
nans funktioner som han själv anser ha stor relevans för förklaringar av 
bl a fenomenet "fördomar" i människans sociala liv. Gazzaniga använ
der termen "social" i två betydelser. Den ena syftar på hjärnans funktio
nella organisation med "handlingsmoduler" lokaliserade till den icke
verbala högra hjärnhalvan och en verbal, logisk "tolkningsinstans" loka
liserad till den vänstra halvan. Han ser således hjärnan som en "konfed
eration" av relativt självständiga men samarbetande enheter, där "tolk
ningsinstansen" i vänstra hjärnhalvan producerar föreställningar om 
("beliefs") och förklaringar (attributioner) av de beteenden som "hand-
Ungsmodulerna" i höger halva hittar på. Den andra betydelsen syftar på 
konsekvenserna av denna organisation för människans liv som kollektiv 
varelse. Det är intressant att notera att hans resonemang har en viss lik
het med Rubens tidigare presenterade bestämning av "socialitet". 



framgår av genomgången av betydelserna 1 - 6 ovan att de utgör 
ett slags tänkta "betydelsedimensioner" där den ena polen är "so
cial" och den andra "icke social" (eller, i ett fall, "asocial"). Av 
detta följer att ett kunskapsobjekt som avgränsas med hjälp av 
termen "social" kan vara socialt i en av de sex betydelsedimension
erna och inte alls (eller i alla fall mindre) socialt i de återstående 
fem. Många olika kombinationer av olika kunskapsobjekts samti
diga "lägen" på dessa betydelsedimensioner är möjliga. Endast i 
några få kombinationer utesluter betydelserna varandra. En "social 
representation" (dvs en struktur av föreställningar, attributioner 
mm) av något kan således vara social enligt betydelse 2 men inte 
alls social enligt betydelse 3 - det sistnämnda beror till stor del på 
vilka teoretiska och även filosofiska preferenser användaren har. 
Den innebörd som redovisades under punkt 7 ovan är betydligt 
mer komplex än de föregående sex och förutsätter inte någon "di
mension" mellan motpoler - det intressanta är att den tvärtom syf
tar till att avskaffa den enligt Henriques m fl falska polariseringen 
mellan individ och samhälle. Jag håller med de europeiska so-
cialpsykologema om att den betydelse av "social" som presentera
des under punkt 1 ovan är den mest triviala. 

Kontentan av denna genomgång är att termen "social" är 
påtagligt mångtydig - den syftar faktiskt på sinsemellan mycket 
olika begrepp - och denotativt vag, eftersom dess referenter har 
mycket diffus ontologisk status och lokus. Det är helt uppenbart 
att en viktig aspekt på termens användning inom socialpsykologin 
och de övriga samhällsvetenskaperna kan betecknas som retorisk, 
eftersom termen används i "argumentativa definitioner" (Billig 
1987) i inom- och mellandisciplinära diskurser, där forskningsre
vir och sociala ontologier mutas in och intellektuella profiler mar
keras och deklareras. Jag menar inte att Rubens (1985) tidigare 
presenterade bestämning av innebörden i denna term utan vidare 
bör tas som en norm - för detta är den kanske alltför komplex och 
(åtminstone för somligas smak) alltför "belastad" med författarens 
filosofiska skolning. Den är emellertid den mest genomtänkta jag 
mött och det är intressant att notera att ingen av betydelserna un



der punkterna 1 - 7 ovan kommer i närheten av den komplexitet och 
logiska stringens som präglar Rubens bestämning. Ett undantag är 
möjligtvis betydelse nr. 7, där dock reservationer måste göras 
beträffande klarheten i presentationen. 

Mot denna bakgrund ter sig uttrycket "ras som socialt defi
nierat fenomen" minst sagt oklart. Den vanligaste underförstådda 
betydelsen hos termen "socialt" i detta uttryck verkar vara "av 
många människor" (möjligtvis som motsats till "av några fors
kare"), vilket i sin tur antyder ytterligare en underförstådd bety
delse, nämhgen "icke biologiskt". Vad innebär detta ? 



5 DEN UNDFLYENDE "RASEN" 

Termen "ras" har redan förekommit ett antal gånger i denna text, 
varvid jag bl a påpekat att den förefaller vara den kanske mest 
kontroversiella och "skamfilade" termen inom samhällsvetenskap
erna. Somliga undviker den helt och hållet, andra hävdar att den 
refererar till något som är "socialt bestämt" eller "socialt definie
rat" (av allt att döma som motsats till "biologiskt" eller "vetenska
pligt" dito), ett fåtal använder den utan kringgående manövrer (se 
t ex Wilson 1988) eller rentav något "brutalt" (se t ex M G Smith 
1986). Termen lever många olika liv både inom den vetenskapliga 
diskursen och i vardagsspråket. I Sverige verkar attityderna till 
denna term präglas av - bland annat - den "eufemistiska reform
anda" som även i övrigt kännetecknar en hel del av den officiella 
eller publika terminologin och retoriken kring företeelser som 
uppfattas som problematiska eller rentav plågsamma. Medan 
termen (eller snarare tillmälet) "rasist" i dag finns i var mans mun, 
förefaller de objekt som denna attityd eller förhållningssätt rimli
gen måste gälla (dvs "raser") att föra en - verbalt sett - betydligt 
mera skygg tillvaro."*̂  ̂

42) Mitt intryck är att i Sverige betraktas (åtminstone på det officiella 
och "deklarativa" planet) själva handlingen att urskilja (och benämna) 
kategorier av människor på grundval av deras fenotypiska (kroppsliga, 
utseendemässiga) kännetecken ofta som en nästintill rasistisk akt. I 
folkmun kompenseras detta med hjälp av den raa och degraderande 
termen "svartskalle", som dock i viss mån kan sägas ha ett objektivt 
underlag. I mindre formella och "deklarativa" sammanhang blir jag 
emellanåt förvånad när folk berättar om sina perceptuella kompetenser 
att urskilja "sin egen sort". På ett seminarium kring etnisk identitet be
rättade t ex en kvinnlig finsk psykolog att hon bland en massa männis
kor på gatan omedelbart kunde urskilja dem med finskt ursprung (jag 
själv kan det inte). En av mina studenter, en flicka med judiskt ur
sprung, konstaterade under en handledningsträff (hennes arbete hand
lade om bevarande av judisk identitet hos barn) att "...visa mig 50 män
niskor i ett rum av vilka 10 har judiskt ursprung och jag kan peka ut 
dem allihopa". Jag frågade inte på vilka grunder. Men är detta rasism? 



Fast ibland snubblar även välmenande forskare: omslaget 
till den för några år sedan utgivna handboken "Det mångkulturella 
Sverige" (Svanberg & Runblom 1988) pryds av en bild som visar 
14 barn. Inte ens med de bästa intentioner kan man se någon "kul
turell mångfald" i bilden - ungarna är t ex uniformt klädda i färg
glada täckjackor. Det som syns är däremot att åtminstone sex av 
barnen har vad man diplomatiskt skulle kunna kalla "utomeuro
peiskt utseende". Det är således fenotypiska, utseendemässiga 
skillnader som de facto får illustrera mångkulturaliteten (eller, rät
tare sagt, det multietniska). Någon skulle kunna genmäla att "kul
tur" huvudsakligen är sådant som folk har "i huvudet" och kan 
därför inte synas på en stillbild, såvida man inte uttrycker den med 
artefakter (t ex folkdräkter) eller andra synliga medel som inte 
kräver ljud och rörelse. 

Ett sådant argument skulle emellertid göra sammanställning
en av bilden och bokens titel ännu mera problematisk - den kunde 
då ses som en antydan om att den osynliga kulturella mångfalden 
"inne i huvudena" på dessa barn är korrelerad med deras kroppsli
ga kännetecken - det är ju de sistnämnda som är de enda synliga 
skillnaderna. De flesta definitioner av "rasism" säger att den stånd
punkt (eller "ideologi") termen syftar på bygger på en samman
koppling av kroppsliga, utseendemässiga kännetecken (framförallt 
hudfärg) med mentala/kulturella/moraliska etc egenskaper och/el
ler förmågor. Det som enligt dessa definitioner krävs för fullfjäd
rad rasism är att de sistnämnda egenskaperna/förmågorna ses som 
undermåliga. 

Jag menar givetvis inte att omslagsbilden på "Det mångkul
turella Sverige" antyder något sådant - en sådan tolkning vore 
självfallet fullkomligt absurd. Anledningen till att jag uppehållit 
mig en stund vid denna bild är att den väl illustrerar de dilemman, 
med åtföljande förvirring och osäkerhet, som sammanhänger med 
den laddade och på inkonsekvent sätt tabubelagda termen "ras". 
Detta sammanfattas väl i ett citat från den senaste upplagan av 
Simpson & Yingers numera klassiska verk Racial and Cultural 
Minorities: 



"The term 'race' has many levels^^^ of meaning, scientific, 
administrative and popular. The meanings are so diverse, 
even contradictory, that some authors believe the word 
ought not to be used. While sharing their discomfort over 
the confusions and distortions, we believe the word is 
unlikely to disappear from general usage and that there
fore it is better to examine it carefully than to disregard it." 
(Simpson & Yinger 1986, s 27). 

Här finns det anledning att återkomma till den begreppsanalytiska 
"verktygslåda" jag skisserade i kapitel 2. Först en kort repetition. 
En term är en verbal etikett, ett ord som benämner ett begrepp. Ett 
begrepp är i första hand ett tankeobjekt (alternativt "en tanke", 
"idé" eller liknande). Ett begrepp har mening eller innebörd (alter
nativt "intension"), som består i en uppsättning konnotationer. Ett 
helt abstrakt begrepp refererar inte (i alla fall inte direkt) till något 
"objekt" vars ontologiska lokus är förlagt utanför språkets och 
tankens domän. Andra begrepp refererar till eller denoterar före
teelser eller objekt som anses existera utanför denna domän. Man 
kan även säga att termen "begrepp" omfattar hela den "pyramid" 
som bildas av termen, innebörden (intensionen) och referenten (i 
den mån den finns). 

Det finns emellertid - grovt sett - två olika teorier om "me
ning". Den ena - den denotativa teorin eller referensteorin - inrik
tar sig på denotationen, dvs en ternis/ett begrepps mening sägs 
vara den referent som termen/begreppet refererar till eller deno
terar. Den andra, som ofta kallas "strukturell", hävdar att en 
terms/ett begrepps mening konstitueras av dess relationer till andra 
termer/begrepp. Sartori (1984) kallar detta "semantiska fält". De 

43) Ett petigt påpekande: enligt min uppfattning är detta ytterligare ett 
exempel på den "slappa" användningen av metaforen "nivå". Det är 
svårt att förstå vad uttrycket "nivå av mening" betyder i det Simpson & 
Yinger skriver - det handlar i vilket fall som helst inte om "nivå" i be
märkelsen "inklusivitet" eller "abstraktionsgrad", vilket framgår om 
man tittar på de exempel på användningssätt författarna diskuterar. I 
Yingers översikt över etnicitetsforskningen (Yinger 1985) hittar man 
liknande exempel på diffusa "nivåmetaforer". 



samhällsvetenskapliga och socialpsykologiska teorier som hävdar 
vardagsspråkets konstituerande roll i den sociala verkligheten an
vänder sig huvudsakligen av den sistnämnda teorin (se t ex Harré 
m fl 1985; Potter & Wetherell 1987). Eftersom jag anser att även 
denna teori har begränsningar (strikt sett omöjliggör den använd
ning av etiska, teoretiska termer i studiet av sociala företeelser), 
använder jag båda. Ett för den fortsatta framställningen viktigt på
pekande är att innebörden (dvs konnotationerna, "idén", tankein
nehållet) i ett begrepp, inklusive vissa denotativa kännetecken, 
kan ha existerat betydligt tidigare än en viss term som så små
ningom kom att användas för att etikettera begreppet och den fö
reteelse det refererar till. 

Vilken innebörd har då termen "ras" och vad denoterar den? Ety-
mologiskt kommer termen i första hand från italienskans "razza " 
(ung. = stam, som i "kreaturstam"; även "härkomst", "ätt"). Tidiga
re etymologiska rötter är enligt (för mig) tillgängliga lexika höljda 
i dunkel. Man kan emellertid försöka fastställa om åtminstone 
vissa av de denotativa kännetecken som åtföljt termen/begreppet 
"ras" i europeiska språk under de senaste seklen funnits ännu tidi
gare och i andra språk. Vad som tycks mig uppenbart är att dessa 
kännetecken i första hand syftar på vissa synliga, fenotypiska 
egenskaper hos stora mänskliga populationer, framförallt hudfärg, 
men även vissa andra kännetecken (se Simpson & Yinger 1986), 
helt oavsett alla de andra skiftande konnotationer som termen/be
greppet "ras" kom att förknippas med, t ex "förklaringar" av de 
synliga skillnadernas ursprung, attributioner av samband med 
andra (t ex psykiska) egenskaper mm. 

I sin diskussion av sambandet mellan "ras" och "kast" i de 
indiska sociala stratifieringssystemen anlägger Gandhi (1987) ett 
historiskt-etymologiskt perspektiv. Framförallt i det antika san
skrit-språket fanns ingen motsvarighet till termen "kast", som ju 
numera på ett nästan prototypiskt sätt används i samband med det 



indiska stratifieringssystemet. Portugiserna började använde term
en "casta" på 1500-talet, främst som benämning på den exklusiva 
gruppen Hindu i dåvarande Indien men även i övrigt för att beskri
va det samhälle de fann där. "Casta" härstammar från latinets "cas-
tus" som betyder "ren", och den portugisiska användningen av 
termen syftade på "rena blodsgrupper" (möjligen även "stam" eller 
"härkomst" med konnotationen "ren"). Sanskrit hade däremot 
termen "varna", som betyder "färg". När termen började användas 
med en gruppdifferentierande betydelse syftade den enligt Gandhi 
(ibid) på dåvarande emiska klassifikationer av befolkningsgrupper 
på grundval av hudfärg. 

Ursprunget till denna "fenotypiska differentiering" bör för
modligen sökas i de kontakter mellan fenotypiskt olika befolk
ningsgrupper som ägde rum i samband med de indo-europeiska 
(eller indo-ariska)'*'*  ̂folkens invasion av den indiska subkontinent-
en kring år 1500 före Kristus. I den Rig-Vediska litteraturen från 
omkring år 1000 f K hittar man referenser till hudfärg och andra 
fenotypiska kännetecken som statusdifferentierande markörer. Det 

44) Jag måste understryka här att jag inte är någon expert på indisk his
toria och måste därför förlita mig på att de källor jag citerar är någor
lunda tillförlitliga. Det bör dock påpekas att t ex Leonard (1988) anser 
att de tidiga rehgiösa sanskrit-texterna inte utgör helt opartiska källor 
för en rekonstruktion av dåtidens "emics" rörande de tidiga formerna av 
kastsystemet. Författarna var brahminer (präster), som tillhörde den se
grande befolkningen och befann sig på toppen av den hierarki de be
skrev. Man vet således mindre om hur de besegrade såg på hudpigmen-
teringens (och de andra fenotypiska kännetecknens) betydelser i status-
och makthierarkin. Inte heller är betydelsen hos det laddade ordet 
"Arya" entydigt klarlagd och det exakta ursprunget till den befolkning 
som kallade sig (eller kallades) "arier" (dvs indo-européer) är höljt i 
dunkel (se Mallorys utmärkta bok In Search of the Indo-Europeans). 
Mallory (1989) citerar en paleolingvist som hävdar att "Arya" egentli
gen betydde "companion" eller "kinsman". Mest sannolikt låg "arier-
nas" vagga i Iran ("Iran" härstammar från "Arya") och bl a zigenare har 
minst lika stor anledning att kalla sig "arier" som någonsin den nazis
tiska mytologins blonda och blåögda "Ubermenschen", 



folk som kallade sig själva arier ("Arya" är sanskrit för "ädel" eller 
"civiliserad"; se Gandhi 1987 samt fotnot 44 ovan) beskrevs som 
ljushyade och långa, medan den infödda befolkningen i de invade
rade områdena ("dasa") beskrevs som mörka, tjockläppade och 
trubbnästa. 

Enligt vissa forskare (se Gandhi 1987 och Leonard 1988 
för referenser) byggde den stratifiering som blev resultatet av in
vasionen ursprungligen på två "varnas": arier (herrar) och dasa 
(slavar eller trälar). Så småningom artikulerades de fyra "varnas" 
som blev mera kända för eftervärlden: brahmanas (präster), ksha-
triyas-rajanyas (de härskande krigarna), vaishyas (bönder och 
köpmän) och shudras (slavar och trälar; kroppsarbetare). De fyra 
"varnas" associerades med skillnader i hudfärg, från de mörkaste 
shudras till de ljusaste brahminema. Flera forskare har påpekat att 
det egentligen inte var de fyra "varnas" som utgjorde stommen i 
det indiska kastsystemet utan snarare "jati-gruppema", av vilka det 
fanns (och finns) tiotusentals. Jati (som inte nämndes i de vediska 
skrifterna) var mindre, lokalt förankrade grupper som ofta syss
lade med traditionella yrken. Deras kollektiva identiteter var i stor 
utsträckning förankrade i dessa yrken. 

Ett framträdande kännetecken hos jati-grupperna var de 
strikta - men varierande - endogamireglerna - till de betydelser 
termen "jati" har (i sanskrit och hindi) hör "härkomst", "stam", 
"ätt" och "släktled" (Gandhi 1987 sammanfattar dessa betydelser 
med termen "ras"). Relationerna mellan jati-gruppema och de fyra 
varnas är mycket komplicerade och ganska lösa (se t ex Westin 
1986; Gandhi 1987; Leonard 1988 samt referenser i dessa arbeten; 
Srinivas 1984 anser dock att jati är den lokala tillämpningen av 
den vediska varna-klassifikationen). Det är därför svårt att uttala 
sig om förhållandet mellan hudfärg och jati-tillhörighet. Enligt 
Gandhi (1987) spelar dock hudfärgnyanser fortfarande roll i det 
indiska vardagslivets undervegetation. 

Vad har nu denna korta utflykt till indisk historia för relevans när 
det gäller diskussionen av begreppen "ras" och "rasism"? Michael 



Banton (1983) använder termen "presentism" som beteckning på 
det enligt hans uppfattning vanliga oskicket att använda moderna 
termer (och i förekommande fall begrepp, dvs tankar) för beskriv
ning av människors tankar och förhållningssätt under tidigare his
toriska perioder. I sin av historisk lärdom sprängfyllda rekonstruk
tion av rasbegreppets olika betydelser under drygt 400 år av väst
europeisk (framförallt engelsk) intellektuell historia använder han 
termen "presentism" för att understryka att de betydelseskiftningar 
som begreppet undergått gör det omöjligt att använda den moder
na termen "ras" (med dess nuvarande konnotationer) när man talar 
om de tidigare betydelserna (Banton 1987a). Jag håller med, men 
bara till en del och anser själv att det även finns en annan, delvis 
omvänd och delvis analog fara, nämUgen att stirra sig blind på vis
sa moderna framträdelseformer av ett fenomen och kringskära 
dess ontologiska lokus till en mycket begränsad historisk period. 
Låt mig med en annan neologism kalla denna åkomma för "krono-
centrism". 

I dagens samhällsvetenskapliga och ideologiska retorik 
kring termen och begreppet "ras" tycks många (särskilt de som -
av en eller annan anledning - ser sig själva som "radikala""̂ ® )̂ stirra 
sig blinda på de betydelser som termen/begreppet haft under det 
senaste århundradet. Vad som i dag kallas "old fashioned racism" 
syftar på de uppfattningar och förhållningssätt kring "ras" som 

45) I dag förefaller termen "radikal" syfta på ganska olikartade stånd
punkter och de innebörder som förknippas med termen kan emellanåt te 
sig smått paradoxala. "Radikal" kommer från latinets "radix", som be
tydde "rot". Den ursprungliga betydelsen av "radikal" var "den som går 
till roten med något". Att "gå till roten" när det gäller de företeelser som 
samhällsvetenskaper sysslar med borde åtminstone till en del innebära 
försök att rekonstruera dessa företeelsers historiska rötter, med all den 
objektivitet, opartiskhet och retrospektiv räckvidd som går att uppbåda 
när det gäller historiska resor i tiden. För det mesta tycks dock "radikal" 
innebära en viss typ av på förhand givet ideologiskt/politiskt ställnings
tagande, alltsomoftast utifrån den "kognitivt privilegierade" utsikts
punkt som tillhandahålles av marxistiska teorier av ett eller annat slag. 



existerade bara för några årtionden sedan, och då av allt att döma 
enbart på vissa bestämda, "prototypiska" platser, främst Nordame
rika och Europa samt vissa europeiserade "utväxter", som t ex 
Sydafrika. Somliga gör djärva historiska språng några hundra år 
tillbaka i tiden (dock oftast med samma geografiska begränsning
ar) och lokaliserar ursprunget till allt det lidande och elände som 
tankar och dåd riktade mot "raser" utan tvivel åstadkommit till den 
europeiska koloniseringen av vissa delar av andra kontinenter. 
Prototypen till rasism som ett dehumaniserande förhållningssätt 
mot vissa kategorier av människor uppfattas i dag för det mesta 
som "de vitas" eller "européernas" (alternativt "de europeisera-
des", j f r  Mullard 1988) på kolonial dominans baserade missgär
ningar mot de "icke-vita", framförallt de svarta. 

Min korta utflykt till det indiska kastsystemets historiska 
rötter avsåg att konkretisera den uppfattning jag vill framföra här, 
nämligen att en "kronocentrisk" (och i viss mån även geografisk) 
partikularisering av rasismens framträdelseformer inte gagnar de 
kunskapsintressen som vill undanröja rötterna till det onda. Även 
om termen "ras" inte fanns i det antika sanskrit eller andra språk 
som olika befolkningar talade på olika håll i historiens gryning, 
kan det ha funnits semantiska och (åtminstone partiella) denotativa 
"ekvivalenter" som syftade på fenotypiska distinktioner mellan 
befolkningsgrupper, således ett slags "denoterande sediment" som 
överlevt skiftningar i andra, icke observerbara konnotationer samt 
i de termer som konnotationerna etiketterades med. Dessa distink
tioner kunde i varierande utsträckning vara förknippade med vär
derande konnotationer och statushierarkier - "varna" skulle kunna 
vara ett exempel på detta. 

Jag kan givetvis inte svara på frågan varför den folkgrupp 
som migrerade och invaderade det pre-historiska Indien råkade ha 
ljusare hudpigmentering (om den nu hade det) än de folk de bese 
grade - det kanske lika gärna kunde ha blivit tvärtom. Likaså är 
mina historiska kunskaper alltför begränsade för att besvara frågan 
varför vissa befolkningsgrupper på den tiden utvecklade (eller 
hade) de förutsättningar och betingelser som möjliggjorde och 
stimulerade migration och invasion av (samt "infusion" i) andra 



grupper (för en kondenserad översikt av de mänskliga migration-
ernas historia i globalt perspektiv se t ex Davis 1974). Till sist bör
jar dessa spörsmål konvergera mot frågor om när arten Homo sap
iens uppstod och när (samt varför) differentieringen mellan de 
fenotypiskt markant olika populationerna ägde rum. 

46) Efter att ha läst igenom några översikter över denna forskning, och 
med reservation för att dess ofta mycket tekniska terminologi (biokemi, 
molekylärbiologi mm) gör den svårtillgänglig för den lekman jag är, är det 
mitt intryck att sådan forskning både kan och bör bedrivas utan att några 
som helst värderande (t ex rasistiska) undertoner behöver smyga sig in (se 
t ex Jorde 1985 för översikt av forskning kring "genetisk distans" i 
mänskliga populationer baserad på monogena kännetecken och Relethford 
& Lees 1982 för motsvarande översikt rörande polygena kännetecken. 
Monogena fenotypiska kännetecken "styrs" av ett genlokus, polygena av 
flera). Denna forskning tillämpar i dag ytterst sofistikerade biokemiska, 
molekylärbiologiska och statistiska tekniker som används på både levande 
populationer och arkeologiskt material (se även Crawford & Mielke 1982, 
Majumder 1991). Man har t ex kunnat kasta ljus över de prehistoriska tid
punkter då vissa populationer "divergerade" från varandra. Jordes (1985) 
översikt, som publicerades i Annual Review of Anthropology, ger flera 
frapperande exempel på de spännande frågor som denna forskning börjar 
kunna besvara. Turner (1989) visar dock att även mindre komplicerade 
och kostsamma metoder kan användas i sådana studier. Det finns numera 
något som kallas "dental antropologi", som använder morfologiska känne
tecken hos tänder för att studera skillnader mellan folkgrupper. Tänder 
tillhör de bäst bevarade delarna i gamla skelett. Genom att studera konfigu
rationer av subtila kännetecken hos tänder har man kunnat sluta sig till att 
två stora asiatiska befolkningsgrupper ("sinodonter" och "sundadonter") 
utvecklades för ca 20.000 år sedan för att ca 8.000 år senare börja migrera 
till de båda amerikanska kontinenterna samt till Polynesien. I en fascine
rande artikel med titeln "Genes, People and Langages" skildrar genetikem 
Cavalli-Sforza (1991) sin forskning kring de samband han upptäckt mellan 
"familjeträd" hos mänskliga populationer och bland språk. "Familjeträden" 
rörande populationer studeras med genetiska och molekylärbiologiska 
metoder, som också möjUggör hypoteser om migrationer i prehistorisk tid. 
Hans forskning stöder hypotesen att mänsklighetens vagga låg i Afrika. 
För något år sedan sade en forskare i ett TV-program med anledning av 
detta att "under huden är vi alla svarta". Jag tänkte då att det är synd att vi 
inte är det även på ytan - vore vi det, skulle mänskligheten (kanske) bespa
ras en stor mängd lidande. 



Jag kan inte säga mycket om den sistnämnda frågan. Men 
medan den skamfilade termen "ras" till största delen exorcerats 
från den vetenskapliga vokabulären (mer om detta längre fram), 
fortsätter den mödosamma forskning "̂̂ ^̂  som försöker besvara den 
sistnämnda frågan (som även omfattar frågor rörande de tidigaste 
migrationerna) under mindre stötande terminologiska etiketter, 
främst "populationsgenetik", "genetisk distans" och några till. Det 
är min förhoppning att om sådan forskning fortsätter att bedrivas 
seriöst och utan onödig ideologisering, kan den kanske så smånin
gom ge oss objektiva kunskaper om ursprunget till de ytliga - och 
för det grundläggande människovärdet totalt irrelevanta - skillnad
er mellan mänskliga befolkningar som icke desto mindre utgjort 
(och utgör) underlaget för en dehumanisering (inklusive folkmord) 
som dessvärre enbart arten Homo sapiens sapiens (!) tycks för
mögen till. 

Den uppfattning jag för fram här går således ut på att oav
sett hur länge termen "ras" och dess olika innebörder funnits i 
mänsklighetens olika vokabulärer, förefaller vissa av dess konno-
tationer syfta på observerbara kännetecken hos mänskliga popula-
tioner, vilka används som underlag för distinktioner eller katego
riseringar med sociala (?) - framförallt värderande - konsekvenser. 
Dessa distinktioner eller kategoriseringar tycks ha existerat betyd
ligt tidigare än termen (och det "moderna" begreppet) "ras". Jag 
kallar dem i fortsättningen "fenotypisk kategorisering".'̂ '̂  ̂ Av detta 

47) I det föregående har jag flera gånger använt termen "fenotyp" med 
betydelsen "synliga, kroppsliga kännetecken". I exakthetens namn måste 
detta kvalificeras något. Så vitt jag förstår syftar termen "fenotyp" på alla 
de kännetecken som en organism uppvisar, vilka ses som det sammanlag
da resultatet av interaktionen mellan organismens genotyp (informationen 
i dess arvsmassa) och miljön från och med befruktningsögonblicket. 
Således utgör även organismens inre konstitution, t ex de olika inre orga
nen, lika mycket en del av dess fenotyp som de yttre, direkt synliga 
kännetecknen, som t ex hudfärg hos människan. Av självklara skäl är det 
de sistnämnda som i första hand utgör underlaget för den "fenotypiska 
kategorisering" som ligger till grund för de flesta vardagsantropologiska 
(och en del av vetenskapliga) distinktioner mellan "raser". 



följer emellertid inte att dessa kategoriseringar alltid är lätta att 
göra, inte heller att de alltid sammanfallit med de kategorier som 
åtminstone av somliga fortfarande kallas "raser" i vetenskaplig 
bemärkelse (se t ex MG Smith 1986; Simpson & Yinger 1986; 
Sigler 1987). Jag invänder således främst mot den i dag mycket 
vanliga föreställningen att de kategoriseringar^^^ och distinktioner 
som förefaller ha funnits i all historisk (och prehistorisk) tid, och 

48) Jag kan endast hoppas att läsaren står ut med de nackdelar som åt
följer en text vars olika delar skrevs vid olika tidpunkter. Större delen 
av detta kapitel skrevs för tre år sedan. För bara ett par månader sedan 
(detta skrives i mars 1992) hittade jag Robert Miles bok med titeln 
"Racism" (Miles 1989). Hade jag läst boken tidigare, hade en hel del av 
det jag skrivit sett annorlunda ut. Miles har i mångt och mycket gjort 
det som jag försökt göra i denna skrift - en begreppsanalys av "ras" och 
"rasism". Trots att våra utgångspunkter skiljer sig i vissa viktiga av
seenden (Miles är - ett slags - marxist, jag är det inte), fann jag att våra 
tillvägagångssätt och resultat i mångt och mycket var nästan identiska. 
Vissa stycken i de två texterna kunde nästan vara varandras översätt
ningar. När det gäller skillnaderna bör jag i rättvisans namn påpeka att 
Miles' idéhistoriska (och allmänhistoriska) beläsenhet vida överträffar 
min egen (detta gäller - i ännu högre grad - även Michael Bantons tidi
gare diskuterade bok från 1987). Hursomhelst, anledningen till denna 
fotnot är att de två första stegen i "rastänkandet" som jag har kallat 
"fenotypisk kategorisering" och "tillskrivning av innebörder till fenoty
piska kategorier" av Miles kallas "racialisation". Den sistnämnda 
termen har (givetvis) använts med olika betydelser av olika författare, 
men enhgt min uppfattning är den bestämning av denna terms innebörd 
som Miles har gjort den klaraste och mest konsekventa. Det som hos 
mig uppträder under namnet "tillskrivning av innebörder" kallas av 
Miles "signification". Ett viktigt tillägg som Miles gör är att "racialisa
tion" även innebär att den fenotypiskt avgränsade kategorin uppfattas 
(av den som utfört kategoriseringen) som en "naturally occurring,^ 
inbreeding population" (ibid, s 75). Jag tror att det är det jag syftar på 
när jag använder uttrycket "ras som en vardagsantropologisk kategori". 
Det som är viktigt att understryka här är att varken Miles eller jag själv 
uppfattar fenotypisk kategorisering (med tillskrivna innebörder) respek
tive "racialisation" som likvärdiga med "rasism". Vissa andra villkor 
måste vara uppfyllda för att man skall kunna konstatera "äkta' rasism. 



som i dag kallas "rasdistinktioner" och "rasism", är ganska nya 
företeelser som dessutom endast gäller enkelriktade relationer mel
lan vissa grupper i vissa geografiska områden (nämligen mellan de 
"vita" och de "icke vita", främst "svarta"). 

Någon skulle kunna invända att min utflykt till ursprunget 
för de indiska varna-distinktionerna visade - under förutsättning 
att det historiska underlaget är korrekt tolkat - att det även då var 
de "vita" (Arya-folket) som underkuvade och på ett degraderande 
sätt klassificerade de "icke vita". En sådan anmärkning skulle 
dock kunna suggerera den oroväckande tanken att rasdistinktioner 
(och rasism) är något som enbart "vita" utvecklar i förhållande till 
"icke-vita". Härifrån är det inte långt till hypotesen att "vita" är en 
"ras" som har en medfödd benägenhet att utveckla "rasism" - här 
måste nog även den mest entusiastiske (men alltid besynnerligt 
selektive) bekämparen av den "vita rasismen" hejda sig för en 
stunds eftertanke. 

En annan, mera explicit politiserad och därför ännu mera 
besynnerlig "korskategorisering" av denna terminologiska och 
tankemässiga röra implicerar att rasdistinktioner och rasism är nå
got som selektivt gäller vissa samhällsskick (som alltid visar sig 
vara identiska med "västerländska", "kapitalistiska" och/eller 
"borgerliga" regimer), med imphkationen att dessa företeelser inte 
existerar i de samhällen/stater/nationer som på inte längre helt 
självklara grunder under 1900-talet har kallat sig "socialistiska" 
(se t ex Skutnabb-Kangas 1986; Skutnabb-Kangas & Cummins 
1988; van Dijk 1987). Det är förvisso sant att den europeiska 
kolonialismen från 1500-talet och framåt skapat "de vitas" förhåll
ningssätt gentemot de "icke-vita", som väsentligt kommit att på
verka det som i dag kallas "rasförtryck" eller "rasism". Men om vi 
vill förstå företeelsens djupare rötter bör vi inte låta geografiska 
och/eller kronologiska skygglappar skymma sikten för oss. 

Man bör således fråga sig om ras- (eller rasliknande) distinktioner 
(till att börja med i den minimala bemärkelsen av fenotypiska 



kategoriseringar) med åtföljande värderande konnotationer kan 
konstateras i andra länder/befolkningar/folkgrupper/kulturer än de 
västerländska och "vita" och under andra historiska perioder än de 
senaste århundradena. Utflykten till indiska "varnas" utgjorde ett 
exempel. Flera forskare (se Gandhi 1987 för referenser; se även 
Isaacs 1975) konstaterar hudpigmenteringens fortsatta (men gläd
jande nog långsamt minskande) betydelse i dagens Indien. I sin 
något svepande men informations- och infallsrika diskussion av 
kroppens betydelse för den kollektiva identiteten"^'^ anför Isaacs 
(1975) många historiskt och geografiskt/kulturellt spridda exempel 
på värdeladdade fenotypiska distinktioner. 

Påfallande ofta knyts de kroppsliga förtöjningarna för den 
kollektiva identiteten (som för det mesta utgörs av synliga fenoty
piska markörer) till föreställningar om "renhet" och "orenhet" -
sådana föreställningar har funnits t ex i Kina, Japan och Indien 
under årtusenden (se även Douglas 1966; Gandhi 1987; Jo 1987; 
Punyaratabandhu-Bhakdi & Vichit-Vadakhan 1987). I inlednings
kapitlet till sitt pionjärarbete om "rasdiskursen" i det moderna Ki
na påpekar Dikötter (1992) att många västerländska forskare fallit 

49) Kroppens (framförallt kroppsytans) roll och "funktioner" i definitioner 
av kollektiva identiteter tycks - åtminstone från min utsiktspunkt - vara ett 
kraftigt försummat område inom forskningen om etniska relationer. Me
dan många antropologer har studerat detta i mer eller mindre "exotiska" 
kulturer, förefaller ämnet vara mer eller mindre tabubelagt i forskning om 
etniska relationer i västerländska kontexter. På samma sätt lyser studier av 
sexualitetens roll i dessa relationer med sin frånvaro - för det mesta göms 
den under termer som (etnisk) "exogami" och "endogami" respektive be
handlas journalistiskt. I och för sig medför inte det sistnämnda alltid att 
denna behandUng blir mindre värdefull. Kroppen är en "primordial" aspekt 
av etniciteten och negligeras därför av den dominerande "situationistiska" 
falangen inom forskningsområdet. Den uppmärksammas emellertid i allt 
större utsträckning inom vissa delar av sociologin (se t ex Featherstone m 
fl 1991; intressant nog återfinns varken "etnicitet" eller "ras" i indexet, 
trots att antologins titel är The Body: Social Process and Cultural Theory. 
Även Harrés Physical Being (1991), som utgör en i mångt och mycket 
briljant avslutning på trilogin "Ways of Being", saknar referenser till dessa 
begrepp). 



offer för myten om det antika Kina som ett kulturuniversalismens 
förlovade land. Några få har som motvikt anfört citat från kinesis
ka klassiker som tyder på medvetenhet om rasliknande distinktion
er. Ett av de mest kända citaten härstammar enligt Dikötter (ibid) 
från Zuozhuan, en feodal krönika från fjärde århundradet f K: 
"If he is not of our race^^\ he is sure to have a different mind". 

Enligt Dikötter stod föreställningar om fysisk/kroppslig 
konstitution i det antika Kina i ett starkt samband med föreställ
ningar om kulturella dispositioner. De degraderande fenotypiska 
kategoriseringarna (inte nödvändigtvis på grundval av hudfärg) av 
dåtidens "utgrupper" dolde sig bakom termer som i stort sett mot
svarade grekiskans "barbarer", och grupperna tillskrevs ofta dju
riska drag eller allmänt ett icke-mänskligt ursprung. Ända fram 
till 1930-talet skrevs namnen på dessa utgrupper med tecken med 
en "djur-radikal" (ibid, s 4). Den mentala geografin anslöt sig till 
en "kosmografisk plan" över världen som presenterades i "Histo
rieboken" (Shujing) från femte århundradet f K. I denna plan in
delades världen i fem koncentriska konfigurationer. Den kungliga 
domänen omslöt det kejserliga centret, som sågs som civilisa
tionens kärna. Efter de feodala prinsarnas zon kom "pacificerings-
zonen" som skilde civilisationen från de två yttre zonerna, som 
befolkades av stäppfolk och vildar. De antika kinesernas "repre
sentationer av den Andre" (för att använda Miles', 1989, uttryck) 
inkluderade de mest monstruösa mentala konstruktioner, som en
armade barbarer med tre ögon, enögda barbarer och trehövdade 
barbarer. De mer eller mindre monstruösa kroppsliga avvikelser-

50) Termen "race" används givetvis endast i den engelska översättning
en. Eftersom jag inte kan kinesiska och inte har sett den ovannämnda 
krönikan, vet jag inte vilket tecken som användes där för att beteckna 
kategorin i fråga. Det kan tänkas att den betydelse tecknet syftade på 
skulle kunna sammanfalla med någon av de innebörder Banton (1987a) 
urskiljt. På något ställe i sin bok skriver dock Dikötter att både i Kina 
och i andra risodlande kulturer har rasliknande distinktioner varit för
töjda i vardagsbiologiska teorier om risodling. 



na, som kodifierade föreställningen om fysisk diskontinutitet mel
lan kineser och barbarer, förknippades med kulturell undermålig
het. 

Dikötter (ibid) anser att en "miljödeterministisk teori", möj
ligtvis förankrad i den konfucianska läran om Ying och Yang, har 
av allt att döma starkt bidragit till dehumaniseringen av främlingar 
i det antika Kina. En rad "miljöteorier", varav de tidigaste kända 
dateras till fjärde århundradet f K, förklarade ursprunget till bar
barernas groteska fysik och kulturella underlägsenhet med bl a 
skillnader i "jordflöden" och klimatiska omständigheter. 

Hudfärg tycks ha spelat en väsentlig roll i det antika Kina 
som markör för dels klasskillnader inom det kinesiska samhället, 
dels diskontinuiteten mellan kineser och främlingar. Den kinesiska 
eliten förefaller mycket tidigt ha utvecklat en polaritet mellan vitt 
och svart,̂ ^  ̂ varvid de kallade sin egen hudfärg för "vit". Lantarbe
tare, som av allt att döma ofta hade något mörkare hudpigment-
ering än eliten, kallades "det svarthövdade folket (en motsvarig
het till svenskans "svartskalle"?). Lovsång till den vita kvinnohu
den som skönhetsideal förekom redan på 1400-talet f K och åter
kom ofta inom poesin i form av liknelser med vit jadesten. Även 
om den vita huden i första hand uppfattades som en viktig ingredi
ens i den kvinnliga skönheten, värderades ljus pigmentering högt 
även hos män. Polariteten mellan svart och vitt definierade således 
en social rangskala och utgjorde samtidigt ett estetiskt värdesys
tem. När resor utanför Kinas gränser blev vanligare, och därmed 
kontakter med andra folkgrupper, projicerades denna på hudpig-
mentering baserade värdeskala pa främlingarna och svart kom 
att symbolisera de mest avlägsna delarna av den kända världen. 

51) Det kan vara intressant att notera att i sin ytterst läsvärda bok, Before 
the Color Prejudice, kommer Snowden (1983) fram till slutsatsen att de 
gamla egyptiernas, grekernas och romarnas kontakter med mörkhyade 
folkgrupper inte resulterade i någon värderande "färgskala . Framförallt 
tycks det inte ha funnits några spår av den dehumanisering av mörkhyade 
människor som var vanlig i det antika Kina i förhallande till främlingar. 
Jag har givetvis ingen aning om varför det förhåller sig så. 



Benämningen "kunlun" har spelat en intresant roll i detta 
sammanhang. Fram till Tang-dynastin representerades de (i dåtida 
kinesiska ögon) avlägsna folken i Nam Viet Cham-imperiet som 
svarta bergs- och djungelbarbarer med vågigt hår. De kallades 
"djävlar" och "spöken", men ett annat namn var "kunlun-folket", 
"kunlun-slavar" eller "kunlun-djävlar", varvid "kunlun" syftade på 
ett mytologiskt berg som definierade den kända världens gräns 
västerut. I takt med ökande geografiska kunskaper skiftade även 
de folkgrupper som benämndes "kunlun" - under sjuhundratalet 
e K syftade t ex termen på malaysier. När Madagaskar upptäcktes 
senare, under Song-dynastin, användes uttrycket "kunlun" i en 
sammansättning som betecknade dess befolkning. 

Den ursprungliga dikotomin mellan svart och vitt fick allt 
fler nyanser allteftersom kineserna fick kontakt med nya främling
ar. För mycket "vitt" var emellertid inte heller bra, eftersom euro
péernas hudfärg beskrevs som "askvit" och sågs som ett uttryck 
för de demonologiska krafter som låg bakom deras expansiva re
sor. De askvita utländska "djävlarna" uppfattades som ytterligare 
en variant av de kroppsligt defekta varelser som befolkade värld
ens utkanter. Det enda som skilde dem från de "svarta djävlarna" 
var att endast de sistnämnda var slavar. Enligt en kinesisk förfat
tare som citeras av Dikötter (ibid, s 14) importerades afrikanska 
slavar till Kina redan under Tang-dynastin, flera hundra år innan 
den europeiska kolonialiseringens början. Så sent som på 1800-
talet kallades de malaysier och afrikaner som arbetade på kinesis
ka fartyg för "svarta djävlar". 

Dikötters exposé över rastänkandets historia i Kina är struk
turerad med hjälp av de distinktioner mellan olika betydelser hos 
termen "ras" som Banton (1987a) presenterat i sin skildring av 
rasbegreppets idéhistoria i det europeiska tänkandet (jag återkom
mer till Bantons bok längre fram i detta kapitel). Jag kan givetvis 
inte i detta sammanhang redogöra för den rikedom av oerhört in
tressanta och väl underbyggda informationer som Dikötters bok 
innehåller. Så vitt jag kan bedöma visar Dikötters arbete bortom 
allt tvivel att fenotypiska distinktioner med vidhängande rasideo



logier förekommit i Kina sedan antiken. Dessa distinktioner och 
ideologier har endast under de senaste 100-150 åren (i varierande 
utsträckning) påverkats av de idéer om begreppet "ras" som ut
vecklats i Europa. Även eugeniska ("rashygieniska") tankegångar 
har periodvis omfattats av delar av den kinesiska intellektuella 
eliten och kommit klarast till uttryck under det andra och tredje 
decenniet av detta århundrade.̂ ^  ̂

Någon skulle kunna invända att allt detta hör ihop med det 
pre-kommunistiska Kina och saknar relevans i det kinesiska sam
hället efter 1949. Dikötter behandlar den senaste perioden i Kinas 
historia mycket kortfattat i en epilog. Det framgår emellertid att 
även om "rasdiskursen" bannlystes officielt efter det kommunistis
ka maktövertagandet, har de underliggande tankarna allt annat än 
försvunnit. I stället undergick de ideologiska metamorfoser. "Ras" 
översattes allt oftare till "klass" och "rashygien" omvandlades till 
"klasshygien" - de (ur revolutionär synvinkel) bästa individerna 
var "födda röda".̂ ^^  ̂Under kulturrevolutionen återuppväcktes teo
rier om "blood lineage" och användes som argument i försöken att 
bevisa att klassattityder (dvs den korrekta klasståndpunkten) var 
biologiskt nedärvda. Inte ens ordförande Mao var fri från tanken 
att kineserna var en biologiskt distinkt grupp. 

I den officiella propagandan slog man å andra sidan emfa
tiskt fast att rasism var något som endast förekom hos västerlän
ningar - den vite mannen sågs som den enda varelse på denna jord 
vars beteende var fundamentalt snedvridet och utgjorde därför 
roten till allt ont. Och även om kineserna under sina eng^emang i 
Afrika försökte skapa en överordnad raskategori som skulle förena 

52) Dikötter (ibid, s 185) skriver att flera kinesiska eugeniker (bl a en 
vid namn Zhang Junjun) anfört den nazistiska rashygienen som ett posi
tivt exempel för Kina. Dikötter påpekar även att tre olika översättningar 
av Hitlers Mein iiramp/publicerats i Kina kring 1935. Fram till 1940 
hade flera biografier över Hitler samt böcker om nationalsocialismen 
kommit ut i Kina. Enligt Dikötter utgör mottagandet och tolkningen av 
både den tyska nazismen och den italienska fascismen i Kina ett kraftigt 
försummat men ytterst intressant forskningsområde. 



erfarenhet. Enligt Punyaratabandhu-Bhakdi & Vichit-Vadakdan 
(1987) kan Thailand med sina ca 15% etniska minoriteter betrak
tas som ett etniskt relativt homogent land. Fenotypiska kategorise
ringar och ras-stereotypier är mycket vanliga i det thailändska 
vardagslivets emiska skikt. De ovannämnda författarna trasslar 
emellertid in sig något i sina försök att beskriva dessa kategorise-

55) I själva verket är denna preferens för ljus hudpigmentering hos 
kvinnor inte begränsad till Kina och Japan. För de läsare som inte lider 
av vad man skulle kunna kalla "biofobi", dvs stark aversion mot in
blandning av biologiska tankegångar i samhällsvetenskapliga frågeställ
ningar, kan jag nämna att van den Berghe & Frost (1986) undersökt da
ta rörande preferenser för ljusare hudpigmentering i 51 samhällen 
(komplexa agrara samhällen och industriländer var underrepresenterade 
på grund av begränsningar i Human Relations Area Files, som bildade 
dataunderlaget). I minst 47 fall kunde sådana preferenser dokumente
ras. I 30 av dessa fall syftade preferensen exphcit på kvinnors hudpig
mentering, i 14 på hudfärgen hos båda könen och i 3 endast hos män
nen. Författarna använder sociobiologiska hypoteser för att förklara 
denna sexuella asymmetri i preferenser för ljusare hudfärg (de påpekar 
själva att förklaringarna tills vidare är något spekulativa). Det kan dock 
tänkas att vissa biologiska samband kan finnas. Generellt tenderar barn 
av båda könen bli mörkare under tiden från födelsen till puberteten. 
Under puberteten börjar flickor bli ljusare och den s k "sexuella dimor-
fism" som då utvecklas tycks således även omfatta hudpigmentering, 
dvs i genomsnitt är kvinnor något ljusare än män inom samma befolk
ning. Den exakta hormonella bakgrunden är inte känd, men produktion
en av melanin (det viktigaste av de fem pigment som bestämmer hud
färgen) styrs från den del av hypofysen som även kontrollerar produk
tionen av könshormoner. Det kan därför tänkas att den ljusare pigment
eringen hos kvinnor fungerar som en av signalerna för könsmognad och 
"fruktsamhet". I Japan har objektiva skillnader i hudpigmentering mel
lan könen och mellan ohka samhällsklasser studerats av Hulse (1967; 
se även Wagatsuma 1967 om social perception av hudfärg i Japan). 
Hulse fann att japanska kvinnor var i genomsnitt tydligt ljusare än män 
i alla sociala skikt, men att skillnaden var störst i de "lägsta" skikten. 
Van den Berghe & Frost (ibid) utvecklar långtifrån ointressanta hypotes
er om de mekanismer som skulle kunna sammankoppla den (eventuellt) 
biologiskt grundade preferensen hos män för ljusare hudpigmentering 
hos kvinnor med social stratifiering som omfattar båda könen. 



ringar och stereotypier som både rasmässiga och icke rasmässiga. 
Efter att ha konstaterat att rasmässiga distinktioner i Thailand 
främst är baserade på nationellt ursprung och etniska skillnader, 
således inte på "rastillhörighet" som sådan (?), fortsätter de med 
att beskriva de fenotypiska schablonbilder som förknippas med 
t ex kinesiskt eller indiskt utseende. De tycks anse att man i Thai
land i första hand klassificerar folk på grundval av nationell/et
nisk/religiös tillhörighet, varefter fenotypiska schabloner "klistras" 
på dessa klassifikationer och kompletteras med "sociala" kategori
seringar, t ex i termer av attraktivitet, "rumsrenhet" i umgänges
sammanhang mm. Det framgår dock inte vad termen "social" 
egentligen innebär i deras resonemang. 

Den största minoritetsgruppen, kineserna (ca 10% av total
befolkningen 1985), som funnits i landet sedan 1300-talet, åtnjuter 
trots sin betydelse i den thailändska ekonomin inte någon hög sta
tus i thailändarnas ögon. Generellt ser man ned på kineserna och 
diskriminerar dem, såvida inte deras låga status som grupp kom
penseras med speciella personliga eller "sociala" (?) egenskaper, 
t ex "imponerande" personlighet, känt familjenamn eller hög pro
fessionell titel. Även om "blandäktenskap" mellan kineser och thai
ländare grumlat de fenotypiska gränserna, anser man allmänt att 
kineserna är lätta att identifiera. 

Personer med indiskt ursprung anses vara ännu mer fenoty-
piskt distinkta: de beskrivs som längre, kraftigare, med större ögon 
och "örnnäsor" samt riklig behåring i ansiktet och på kroppen. Den 
indiska minoriteten, som omfattar knappt 70.000 personer, tycks 
åtnjuta lägst status av de icke-inhemska grupperna. Både hinduer, 
muslimer och sikher kategoriseras med hjälp av paraplytermen 
"khaek", som betecknar personer av utländskt ursprung och med 
mörk hudfärg (dvs mörkare än kineser). Även svarta afrikaner, 
svarta amerikaner och araber räknas till kategorin "khaek", som 
dessutom tillskrivs välkända "sociala" kännetecken som "smutsi
ga", "snåla", "opålitliga" och "lömska". Även dessa degraderande 
stereotypier kan suspenderas om de kompenseras av t ex rikedom 
eller annan prominens. 



Avsikten bakom valet av Indien och Kina som exempel var 
att man i fråga om dessa länder̂ ^  ̂ på grundval av relativt tillförligt 
historiskt material kan sluta sig till att det jag kallar "fenotypiska 
kategoriseringar" i relationer mellan folkgrupper existerat betyd-

56) När jag hittade den av Jackson (1987) redigerade antologin "Race and 
Racism: Essays in Social Geography", började jag läsa den med stort 
intresse - geografer brukar ofta ha ett fruktbart perspektiv på samhälls
fenomen och jag väntade mig att åtminstone i denna volym hitta ett bre
dare geografiskt perspektiv på "rastänkande" och rasism. Men icke så -
redan inledningskapitlet av redaktören själv gjorde mig deprimerad. Jag 
fann i stort sett alla standarduppfattningar och fraser, emfatiskt omtuggade 
av författaren. Vissa av dem förtjänar att citeras. Således hävdar Jackson 
(ibid, s 7) att "The existence of so-called 'natural antipathies' between 
groups of people is a racist belief for which there is no secure scientific 
basis". Menar Jackson att det finns en säker vetenskaplig grundval för 
uppfattningen att alla grupper av människor i grund och botten alltid älskat 
varandra? Vidare skriver Jackson att "The classification of people based 
on physical differences such as skin color is even less 'natural', arising 
not from some innate human instinct but from specific historical circum
stances". "Specifika historiska omständigheter" är en marxistisk liturgisk 
fras, som jag konmienterat i kapitel 2. Det verkar dock som om dessa his
toriska omständigheter måste ha haft någonting gemensamt under histori
ens lopp, eftersom fenotypiska kategoriseringar återkommer envist i de 
flesta kända samhällen. Innan kapitlet är slut lyckas Jackson helt misstolka 
sociobiologins eventuella bidrag till förståelsen av xenofobi och rasism, 
samt prestera en "definition" av ("kulturell") rasism som gör det omöjligt 
att särskilja rasism från andra former av mer eller mindre exploaterande 
och förtryckande dominansrelationer mellan grupper eller kategorier av 
människor. Men ibland hittar man bundsförvanter där man minst väntar 
sig att fmna dem. I ett annat bidrag till antologin, skrivet av Paul Rich, hit
tade jag följande konstaterande: "While colonialism (europeisk, min anm.) 
clearly has had an important impact in terms of the universalizing of the 
concept of 'race', it cannot in all circumstances be considered the sole 
reason for this. 'Race' concepts need to be investigated by both social 
scientists and historians in a transcultural mode and compared in both 
Western and capitalist societies with varying forms of non-capitalist and 
socialist bloc societies." Det är möjligt att det fran början var bestämt att 
det skulle vara "högt i tak" i Jacksons antologi. Att döma av hans inled
ningskapitel tror jag dock sneirare att han inte läst och/eller inte förstått vad 
Rich vill säga i sitt bidrag. 



ligt tidigare än den senaste perioden av "vit" europeisk kolonise
ring, som ofta åberopas som grundorsaken till rasförtryck och ra
sism. Även i Japan, som inte koloniserats av européerna, tycks ras-
liknande distinktioner ha existerat under lång tid. När det gäller 
Thailand har jag inte haft tillgång till relevanta historiska källor, 
men det förefaller klart att trots frånvaron av europeisk kolonise
ring spelar fenotypiska vardagsantropologiska distinktioner i dag 
en märkbar roll i relationer mellan de olika grupperna i landet. 

Jag menar givetvis inte att denna kolonisering inte haft nå
got inflytande på det som i dag kallas "rasrelationer" - jag tror 
säkert att det koloniala "arvet" spelat och fortsätter att spela en 
viktig roll i dessa relationer. Inte heller menar jag att "fenotypiska 
distinktioner" eller kategoriseringar under tidigare historiska pe
rioder ensamma haft en avgörande roll i utformandet av relationer 
mellan olika befolkningar. De har helt uppenbart i varierande ut
sträckning och i olika former interagerat med kulturella, ekono
miska och politiska faktorer. De har dock funnits där, mer eller 
mindre (se översikten av rasdistinktioner i 20 länder spridda över 
alla kontinenter i Sigler 1987) och det är min uppfattning att en 
djupare förståelse av deras roll i dagens värld kräver ett perspektiv 
befriat från de geografiska och historiska begränsningar som präg
lar en stor del av dagens västerländska forskning om etniska rela
tioner. 

I sin utmärkta bok Race and Slavery in the Middle East påpekar 
Lewis (1990) att frånvaron av rasfördomar inom islam har varit en 
av de myter som varmt omhuldats av många västerländska for
skare. I boken genomför han en lika effektiv som nyanserad de-
konstruktion av denna myt. Lewis skriver att termen "islam" an
vänds med åtminstone tre olika betydelser: a) den religion som 
lärdes av profeten Mohammed och förkroppsligades i Koranen; b) 
den efterföljande utvecklingen av denna religiösa doktrin medelst 
tradition och genom de stora muslimska juristernas och teologer
nas arbete; c) "islam" kan också betyda det som muslimer faktiskt 
gjort, till skillnad från det de trott eller förväntats tro. I den sist-
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nämnda betydelsen syftar termen på den islamiska civilisationen 
såsom denna framträder i historiskt material. 

Enligt Lewis framstår Koranen som nästan helt fri från ras
fördomar i ordets moderna betydelse (vilken av dem, min anm.) 
Man finner sociala och etniska identiteter, men dessa identiteter 
handlar mera om en (möjligtvis etnocentrisk) känsla av särprägel 
("distinctiveness") än om dehumaniserande rasmässiga kategorise
ringar. Å andra sidan påpekar Lewis (ibid, s 22) att den antika 
(pre-islamiska) arabiska litteraturen innehöll ett brett spektrum av 
"färgtermer" för beskrivning av människors hudfärg; svart, vit, 
röd, olivfärgad, gul samt brun i två nyanser. Det intressanta är att 
dessa beskrivningar inte användes som absoluta (rasmässiga) ka
tegoriseringar utan snarare som relativa och ganska flytande socia
la typologiseringar, ungefär på samma sätt som man i dag talar 

57) På samma sätt som fallet var med Indien och Kina måste jag påpeka 
att jag inte är någon specialist på islamisk kultur- och idéhistoria. Som 
vanligt måste jag därför förlita mig på expertisen hos dem vilkas verk 
jag läser. Jag försöker visserligen bilda mig en ytlig uppfattning om hur 
väldokumenterade dessa idéhistoriska skildringar är, men då jag inte 
behärskar något av de relevanta språken kan denna bedömning inte vara 
något annat än just ytlig. Jag måste därför räkna med risken att andra 
experter på de kulturområden jag använder som exempel kan ifrågasätta 
underlaget för mina reflektioner. Hur det än förhaller sig med detta, är 
det intressant att observera olikheter mellan tillvägagångssätten i Diköt-
ters skildring av rastänkandets historia i Kina och Lewis' analoga före
tag när det gäller islam. Dikötters arbete har enligt min uppfattning en 
betydligt klarare struktur, inte minst tack vare författarens tillämpning 
av det begreppsliga "schema" som Michael Banton använt i sin genom
gång av det europeiska rastänkandets historia (Banton 1987a; se även 
senare i detta kapitel). Jag känner inte till Dikötters akademiska ämnes
bakgrund, men av texten av döma tycks han vara någorlunda väl beläst 
inom relevant samhällsvetenskaplig litteratur, en beläsenhet han an
vänder med urskiljning. Lewis framstår för mig som en mycket kunnig 
historiker, men hans - av allt att döma - bristande förtrogenhet med (den 
användbara delen av) relevant samhällsforskning utarmar vissa delar av 
hans diskussion påtagligt. Framförallt gäller kanske detta hans skildring 
av stereotypier i den islamiska världens bilder av främlingar. 



om "blondiner", "rödhåriga" mm. Dessa typologiseringar förefal
ler ha varit tämligen fria från värdekonnotationer längs de annars 
så vanliga skalorna underlägsen-överlägsen eller mänsklig-icke 
mänsklig. För mitt vidkommande är dock detta tillräckligt som yt
terligare evidens för åtn fenotypiska kategoriseringens universella 
spridning i tid och rum. 

Efter profeten Mohammeds död år 632 e K och i takt med 
den islamiska expansionen kan man notera en markant tillsnäv-
ning, skärpning och fixering av denna "färgterminologi" i beskriv
ningar av mänskliga grupper. Efter något århundrade tycks alla 
färger förutom vit, svart och röd ha försvunnit och de kategorise
ringar som gjordes med hjälp av de återstående tre blev nu mera 
absoluta och tydligare sammankopplade med etnicitet. Ungefär 
samtidigt med denna "fixering" av färgetiketter kan man notera en 
allt klarare konnotation av underlägsenhet som häftades fast vid 
den svarta hudfärgen. Enligt Lewis (ibid, kap. 5) kan denna attityd
förändring hänföras till tre omständigheter. Den första var den se
gerrika islamiska expansionen, som medförde den även i andra 
sammanhang vanliga distinktionen mellan segrarna och de beseg
rade. Bland de senare uppstod en ny kategori, nämligen icke-arab-
iska konvertiter till islam. Även om dessa definierades som arab
ernas like enligt de islamiska doktrinerna, var deras jämställdhet i 
verkligheten något helt annat än det doktrinära idealet, en långt
ifrån ovanlig situation. 

Den andra omständigheten var den väsentliga vidgning av 
erfarenhetssfären i fråga om främmande folk som följde i ex
pansionens kölvatten. Perceptionen av mera markanta skillnader i 
hudfärg mellan europeiska folkgrupper å ena sidan och de (nyupp
täckta) afrikanska folkgrupper vilkas teknologiska och ekonomis
ka utvecklingsnivå uppfattades som lägre än de förstnämndas kan 
ha bidragit till en skärpning av de värdekonnotationer som skill
nader i hudfärg började få. Den tredje omständigheten utfördes 
av den massiva utvecklingen av slaveri och slavhandel i det islam
iska imperiet (även "vita" förslavades, men deras pris var högre än 
de svarta slavarnas; många slavar kastrerades). I detta samman
hang bör man dock påpeka att slavhandelns expansion inom islam 



- åtminstone enligt Lewis - inte åtföljdes av den dehumanisering av 
de förslavade som kännetecknade liknande företag i andra (inte 
minst europeiska) folkgruppers regi.̂ ^̂  De förändrade värdekonno-
tationerna rörande hudfärg fick även påtagliga konsekvenser för 
praxis - till skillnad från doktrin - i fråga om etnisk endogami. 

Jag kan inte låta bli att avsluta detta avsnitt med några citat 
från Lewis' bok, som bättre än vad jag hittills förmått fångar 
poängen i en del av de polemiska tankegångar jag försöker föra 
fram i denna text: 

The myth of Islamic racial innocence was a Western crea
tion and served a Western purpose. Not for the first time, a 
mythologized and idealized Islam provided a stick with 
which to chastise Western failings... That the myth has 
survived and been taken up enthusiastically in our time is 
due, I think, to another factor, to what might be called 
nostalgia for the white man's burden. The white man's 
burden in Kipling's sense - the Westerner's responsibility 
for the peoples over whom he ruled - has long since been 
cast off and seized by others. But there are those who still 
insist on maintaining it - this time as a burden not of power 
but of guilt, an insistence on responsibility for the world 
and its ills that is as arrogant and as unjustified as the 
claims of our imperial predecessors (ibid, s 101, 102). 

Låt mig nu återvända till frågan om hur man inom aktuell väster
ländsk forskning ser på användningen av termen "ras". Simpson & 
Yinger (1986) urskiljer tre användningssätt eller -områden: det 
"populära", det administrativa och det vetenskapliga. Författarna 
har inte mycket att säga om den "populära" (dvs enligt min termi-

58) Det förtjänar dock att påpekas att just muslimska länder förefaller ha 
varit de sista som i juridisk bemärkelse avskaffade slaveriet; Jemen och 
Saudi-Arabien gjorde detta 1962, Mauretanien 1980. Enligt Lewis (ibid, 
s 79) tycks återkommande rapporter tyda på att slavhandeln fortsätter att 
existera i vissa muslimska länder. Enligt Silverman (1987) har den stora 
merparten av slaveri genom tiderna varit inom-etnisk, dvs både slavar och 
slavägare tillhörde samma etniska (eller "rasmässiga") grupp. 



nologi "vardagsantropologiska") användningen av termen "ras" 
och deras korta diskussion missar nästan helt de komplexa "kors
befruktningar" eller "läckage" mellan vetenskapliga och vardagli
ga innebörder som enligt Bantons (1987a) givande analys ägt rum 
i europeiska språk sedan 1500-talet. Det administrativa använd
ningssättet ser Simpson & Yinger som ett upphöjande av vardags
innebörden till officiell status, som de exemplifierar med bl a ame
rikansk lagstiftning och byråkratiska rutiner, t ex folkräkning. Det 
är intressant att notera att de terminologiska plågor som numera 
förefaller vara kroniska i de amerikanska folkräkningarna emellan
åt leder "the Bureau of Census" in på den sociala ontologins osäk
ra marker. I samband med 1980-års folkräkning^^^ skrev ovan
nämnda institution angående användningen av termen "ras" att 

"...it reflects self-identification by respondents; it does not 
denote any clear-cut scientific definition of biological 
stock... For persons who could not provide a single re
sponse to the race question, the race of the person's moth
er was used; however, if a single response could not be 
provided for the person's mother, the first race reported by 
the person was used...The combined category 'Asian and 
Pacific Islander' includes persons who indicated their race 
as Japanese, Chinese, Filipino, Korean, Vietnamese, Asian 
Indian, Hawaiian, Guamanian or Samoan. " (citerat i 
Simpson & Yinger 1986, s 29; min markering.). 

59) Det förelåg väsentliga skillnader mellan 1970 och 1980-års folk
räkningar i USA när det gäller kategorin "spanskt ursprung". Både pro
ceduren (bl a tillgängliga kategorier) och människors sätt att definiera 
sig själva ändrades efter 1970, med påföljden att den demografiska 
bilden av den amerikanska befolkningen i etniskt/rasmässigt hänseende 
vid 1980-års folkräkning skilde sig i vissa avseenden väsentligt från 
1970-års bild. Bakgrunden till skillnaderna var således inte enbart mig
ration utan även ändrade procedurer och förändringar i människors be
nägenhet att definiera sig själva på ett eller annat sätt (se även Lieber-
son & Waters 1988 för diskussion av de kniviga problemen i samband 
med "objektiva" och "subjektiva" klassifikationer av ras och etnicitet 
vid t ex folkräkning). 



Det är intressant att notera att man vid denna folkräkning kunde 
indikera sin "ras" som t ex "kines", "filipino", "korean" och "viet
names", vilket får en att undra över hur den folkräknande myn
digheten såg på distinktionen mellan "ras" och "etnicitet". Det 
förtjänar även att påpekas att dessa klassifikatoriska problem har 
ytterst reella konsekvenser, eftersom det som kallas "affirmative 
action" (dvs kompensatorisk "positiv diskriminering") förutsätter 
att man håller reda på vem som är vem. Denna etniska/rasmässiga 
"monitorering" (ung.: bevakning) av befolkningen är enligt t ex 
Banton (1988) ett mycket tveeggat svärd i etniska relationer. 

Det vetenskapliga sättet att använda termen "ras" delas av 
Simpson & Yinger (1986) in i två perspektiv, det biologiska och 
det sociologiska. Låt mig dröja en stund vid denna distinktion med 
tanke på mina tidigare frågetecken rörande vad som menas med 
"vetenskapligt" respektive "socialt" definierad "ras". Det biologis
ka perspektivet (som anläggs främst av biologer men även av 
många antropologer) innebär att "ras" är en genetisk term, som 
syftar på en genetiskt urskiljbar sub-kategori av arten Homo sapi
ens. Teoretiskt sett innebär detta att alla de kategoriskillnader som 
olika klassifikationer av mänskliga "raser" bygger på måste kunna 
hänföras till identifierbara genetiska faktorer. 

Den traditionella fysiska antropologin studerade variationen 
i yttre fenotypiska kännetecken, främst hudfärg, ögonfärg, hårfärg, 
hårets textur, "näsindex", läpparnas och huvudets form, "ansikts-
index" samt kroppsform. Alla dessa kännetecken ligger s a s på 
ytan och är lätt observerbara. De flesta är emellertid polygena, dvs 
de "styrs" av flera genlokus, och de exakta genetiska mekanismer
na bakom dem är inte kända. Först på senare år har man börjat 
kunna studera de mera osynliga fenotypiska kännetecknen, som 
serumproteiner, vissa enzymer mm (se även not 46 s 125; obser
vera att dessa kännetecken är monogena). 

Ett antal forskare har försökt konstruera klassifikatoriska 
system som omfattat varierande antal kategorier, bland vilka man 
dock för det mesta kunde återfinna fyra stora "raser": den negroi
da, den australoida, den kaukasoida och den mongoloida. I dag fö



religger det enligt Simpson & Yinger (1986, s 31) ingen generellt 
accepterad klassifikation, även om de flesta tycks vara överens om 
att mongoloida asiater, negroida afrikaner och kaukasoida europé
er är i genomsnitt synligt olika varandra. Garn (1971) lade fram en 
klassifikation som omfattade 9 "geografiska" raser (som i stort sett 
motsvarade de stora kontinenterna och subkontinenterna) samt 
tusentals "lokala" raser som kunde klyvas ytterligare i ännu mind
re enheter ("demer"). Baker (1974) presenterade en klassifikation 
av 6 huvudkategorier och 26 subkategorier som i flera avseenden 
skilde sig från Garns. Uppenbarligen är det - de många försöken 
till trots - inte lätt att lägga ett fenotypiskt/genetiskt rutmönster på 
människoarten. Det bör påpekas att så här långt handlar de ovan
nämnda ansatserna att klassificera olika "raser" enbart om katego
riskillnader i fråga om genetiskt betingade, kroppsliga fenotypiska 
kännetecken (vare sig dessa finns på eller under huden). 

Medan Simpson & Yinger (1986) anser att den biologiska 
vetenskapliga användningen av termen "ras" förefaller vara ett 
hopplöst företag (mest på grund av svårigheterna att uppnå kon-
sensuella klassifikationer och demonstrera den genetiska bakgrund
en), deklarerar antropologen M G Smith - ett av de mest kända 
namnen inom teorin om "plurala samhällen" - en diametralt mot
satt uppfattning. I inledningen till sin studie av de roller som plu
ralism, ras och etnicitet spelar i den sociala och politiska stabilite
ten i 27 afrikanska stater skriver Smith att 

"For the most part, in formulating and evaluating 'theo
ries' of race and ethnic relations, Western scholars rely 
disproportionately on descriptive analyses of relevant situ
ations in Western societies provided by other Western 
scholars, thereby entrenching the myopia and ethnocentric 
bias from which scholarly studies of these questions have 
perennially suffered... In contrast (to ethnic divisions) ra
ces are biological divisions of mankind differentiated by 
gross phenotypical features which are hereditary, polygen
ic, highly resistant to environmental influences, distinctive 
and of doubtful adaptive value... In my view, race is an 
essentially biological concept based on those distinctive 
sets of hereditary phenotypical features that distinguish 



varieties of mankind... Most biologists today reject this 
concept of race for reasons I do not find persuasive or 
convincing... If there are no races..., can the biologists cite 
reliable cases in which White couples have begotten and 
borne offspring having Negro, Pygmy, Australoid, Amerin
dian, Mongol or other racialphenotypes, or vice versa?" 
(M G Smith 1986, s 188 - 193). 

Jag har citerat M G Smith så pass utförligt eftersom hans stånd
punkt avviker dramatiskt från de i västerländska forskarkretsar 
gängse uppfattningarna och illustrerar därför väl de mest brännan
de punkterna i aktuella kontroverser. Smith anser vidare att mono-
gena fenotypiska kännetecken som blodgrupper mm är helt oan
vändbara som markörer för raskategorier - det är de yttre, direkt 
synliga (polygena) egenskaperna som avgränsar raser. Monogena 
kännetecken uppvisar ofta en kontinuerlig variation mellan ras
kategorier, vilket enligt M G Smith inte gäller de synliga, polygen-
etiskt bestämda egenskaperna, t ex hudfärg (Banton 1988 anser 
däremot att även så uppfattad syftar termen "ras" på kontinuerlig 
variation). 

Således, medan de flesta forskare inom området "etniska re
lationer" (samt många biologer och antropologer) anser att termen 
"ras" inte denoterar genetiskt urskiljbara kategorier och sak-nar 
därför vetenskapligt (dvs biologiskt/genetiskt) värde, tillhör M G 
Smith det fåtal  som hävdar m o t s a t s e n . D e t  bör även till-

60) MG Smiths studie publicerades i volymen "Theories of Race and 
Ethnic Relations" (Rex & Mason 1986), som utgör kanske den bästa 
provkartan på aktuella teoretiska ståndpunkter och kontroverser på det
ta område. Antologin är ett resultat av en internationell konferens kring 
detta tema som ägde rum i mars 1984 i Oxford, England. Jag hade för
månen att delta i denna konferens och minns mycket väl den bestört
ning som Smiths föredrag väckte bland många av de (både mer och 
mindre) prominenta deltagarna. Smith, själv av västindiskt ursprung, 
använde termen "racial stock" med en provocerande emfas som tillsam
mans med hans även "kroppsligt" tunga auktoritet rörde om ordentligt i 
den illustra församlingen. 



läggas att Smith inte anser att det finns (eller funnits) "rena" raser, 
eftersom rasdifferentiering är en biologisk utvecklingsprocess som 
äger rum både inom isolerade populationer och genom "bland
ning" mellan populationer. 

Det andra perspektivet i det som Simpson & Yinger kallat 
"den vetenskapliga användningen" av termen "ras" är det sociolo
giska. De skriver: 

"Sociologically, racial questions involve the interaction of 
persons, individually and collectively, who are believed by 
themselves and others to constitute groups that possess 
some combination of distinctive biological and/or cultural 
characteristics, regardless of the accuracy of these beli
efs. " (Simpson & Yinger 1986, s 34; min markering). 

Jag har markerat "or" i citatet ovan eftersom detta tillägg innebär 
att Simpson & Yinger anser att även grupper (eller kategorier) 
som av sig själva och andra avgränsas enbart på grundval av 
kulturella kännetecken utgör exempel på den företeelse som den 
sociologiska, vetenskapliga användningen av termen "ras" syftar 
på. Detta är dunkelt uttryckt och förmodligen även dunkelt tänkt: 
på vilket sätt kan en grupp som av sig själv och andra avgränsas 
utifrån sina kulturella kännetecken ha någonting att göra med 
"ras", vare sig termen används med genetisk, sociologisk eller 
"populär", dvs vardagsantropologisk, betydelse? Om inte denna 
avgränsning innehåller några som helst anspelningar på genetiska 
eller kvasigenetiska skillnader mellan gruppen i fråga och andra 
grupper, på vilka grunder kan man då hävda att gruppen i fråga 
har något med ras att göra? 

Efter denna dubiösa definition av det sociologiska veten
skapliga perspektivet på "ras" fortsätter Simpson & Yinger med att 
diskutera "rasblandning" och konstaterar att den biologiskt sett in
te leder till "sämre" avkomma, tvärtemot en del aktuella "populä
ra" och tidigare vetenskapliga uppfattningar. De tar även upp frå
gan om skillnader i "vitalitet" (med mortalitet som indikator) mel
lan raser, främst vita, svarta och indianer i USA samt den eviga 
frågan om skillnader i "intelligens" mellan vita och svarta, fram



förallt i samband med den beryktade Arthur Jensens uppfattningar i 
denna fråga (Jensen 1980). Dessa frågeställningar behandlas kort
fattat och exemplifieringen är begränsad till USA, vilket även gäl
ler boken som helhet. Syftet med Simpson & Yingers diskussion 
av dessa frågor förefaller vara att korrigera en del både "populära" 
och vetenskapliga missuppfattningar, vilket känns en aning antik
verat. Som en presentation av det sociologiska perspektivet på 
"ras" måste den emellertid betraktas som ytterst otillfredsställande. 

I den ovan citerade definitionen antyder de att sociologins 
uppgift i detta fall är att studera "ras" som ett socialt definierat fe
nomen, dvs såsom det konstitueras av de definitioner som används 
av de berörda "ingruppema" och "utgruppema". Tidigare hade de 
emellertid separerat det "populära" sättet att använda termen "ras" 
från det "vetenskapliga" (dvs det biologiska och det sociologiska). 
Genom att sedan vidga omfånget hos de (emiska) avgränsningar 
av grupper, som enligt dem är relevanta för det sociologiska per
spektivet på "ras", till att även omfatta grupper med endast kultu
rella särskiljande kännetecken, trasslar de till detta "sociologiska 
perspektiv" på ett sätt som gör det oanvändbart. Jag anser inte att 
det primärt är sociologins uppgift att korrigera mer eller mindre 
"populära" missuppfattningar i fråga om de biologiska konsekven
serna av "rasblandning", olika "rasers" vitalitet (eller mortalitet) 
och skillnader mellan deras "intelligensnivåer" - detta tas nog bätt
re om hand av populationsgenetiker, biologer, demografer, social
medicinare och psykologer. 

Simpson & Yingers definition av det sociologiska perspek
tivet på "ras" implicerar - trots sin oklarhet - att dess studieobjekt i 
första hand borde utgöras av emiska, "vardagsantropologiska" och 
"vardagsgenetiska" föreställningar om "raser", liksom av de var
dagsförklaringar folk använder när det gäller ursprunget till det 
som de uppfattar som "rasskillnader" (se t ex Apostle m fl 1983) 
samt av de aggregerade konsekvenserna av dessa föreställningar 
och förklaringar. Trots sin tidigare citerade deklaration att rasbe
greppets kontroversiella och motsägelsefulla status kräver nog
grann analys snarare än exorcering, förmår de inte i sin framställ



ning att ens komma i närheten av en sådan analys. En av anled
ningarna till detta tillkortakommande är enligt min uppfattning 
frånvaron av ett komparativt och historiskt perspektiv - Simpson 
& Yingers snäva inriktning på amerikanska nutidsförhållanden 
tangerar den "forskaretnocentrism" som M G Smith gisslar i citatet 
ovan En annan anledning är deras bristande kontakt med de 
riktningar inom europeisk socialpsykologi och sociologi (samt 
inom vissa tvärvetenskapliga "hybrider") som inriktar sig på stu
diet av det jag tidigare kallat "det emiska skiktet" i det sociala liv
et. 

Vilka implikationer har denna diskussion så här långt för 
den tidigare nämnda distinktionen mellan "vetenskaplig" och "so
cial" definition av termen "ras"? Det har visat sig att det vetenskap
liga perspektivet omfattar två olika definitioner: den biologis
ka/genetiska och den sociologiska. I den biologisk/genetiska defi
nitionen denoterar termen "ras" kategorier som urskiljs enbart på 
grundval av genetiskt betingade fenotypiska kännetecken, både de 
direkt synliga (och oftast polygena, som hudfärg mm) och de 
"osynliga", som blodgrupper mm (som oftast är monogena). Ideal
formen för sådan vetenskaplig definition torde - så vitt jag förstår -
vara en specifikation av de genotypiska skillnaderna mellan be
folkningsaggregat. Man har inte ens kommit i närheten av sådana 
avgränsningar och inga konsensuella klassifikationer föreligger. 
Enligt bl a M G Smith (1986) utgör inte de kontinuerligt varieran
de monogena kännetecknen några adekvata kriterier för differen
tiering mellan olika raser - det är de direkt synliga, polygena egen
skaperna som bör användas som kriterier. Men när Smith polemi-

61) Det är intressant att notera att Simpson & Yinger (1986, s 310) 
citerar en term som lika gärna kunde användas på dem själva. I sin 
studie av religiös ortodoxi och fördomsfullhet har Roof (1974) myntat 
termen "lokalism" som beteckning på den krympning av människors 
"synfält" som är resultatet av begränsad, lokal erfarenhet - således en 
geografisk analogi till "kronocentrism". Jag har dock svårt att avgöra 
om "lokalism" är ett specialfall av etnocentrism eller vice versa. 



serar mot den gängse uppfattningen att raser inte existerar som 
biologiska/genetiska kategorier, skriver han; 

"Neither the argument nor the data adduced to support it 
convince me that those gross hereditary physical differ
ences that all men remark between Negroes, Asiatic Mon
gols, Whites (or Caucasians), Australian Aborigines, Amer
indians, Pygmies, Bushmen and certain other populations 
are neither objective nor genetic in their base." (M G 
Smith 1986 s 189, min markering). 

Det uttryck som markerats med fet stil är intressant - vilka är de 
"all men" som enligt Smith "remark" de ärftliga fysiska skill
naderna mellan de uppräknade kategorierna? Ingenstans i hans ar
tikel hittar man något explicit svar på denna fråga och det står en 
fritt att tolka utrycket som synonymt med "hela mänskligheten 
inklusive forskare", "hela mänskligheten exklusive forskare" eller 
"alla forskare". Uppenbarligen råkar Smith här ut för svårigheter 
när det gäller demarkationen av gränsen mellan vetenskapliga och 
"vardagsantropologiska" ("folk"-, emiska) bestämningar av ras . 

När det gäller de sistnämnda är hans ståndpunkt mycket 
klar; det sociologiska perspektivet på "ras" (som i Simpson & 
Yinger 1986; se ovan), enligt vilket termen "ras" denoterar det 
som folk (dvs icke-biologer/genetiker) anser vara "ras", är inade
kvat och rentav farligt, främst på grund av att det omöjliggör kri
tiska jämförelser mellan människors lekmannamässiga föreställ
ningar om "raser" och de manifesta biologiska skillnaderna mellan 
populationer, dvs "objektiva", vetenskapliga avgränsningar av ras
er. Smith anser t ex att vi inte till fullo kan förstå den nazistiska 
rasismen i Hitlers Tyskland om vi ignorerar falskheten ( invalidi
ty") hos de rasdistinktioner (framförallt den mellan judar och 
tyskar eller "arier") och rasbegrepp som låg till grund för nazis
mens ideologi och praktik. Eller, som han uttrycker det själv: 

"Any thorough analyses of ideologies require their con
frontation with objective evidence of the conditions to 
which they refer; and this is especially necessary with re
gard to folk beliefs about race, which is itself so significant 
but plastic a basis for human identity and difference that 



almost all versions of the concept can be made to serve 
various sectional interests and functions. In treating as 
real what men believe to be real, sociologists pursue direct 
knowledge of folk beliefs in specific social contexts; yet 
since cultural schemes are arbitrary historical by-products 
whose hidden foundations and significance can never be 
fully known until the precise nature of their differences 
and correspondences with objective phenomena are fully 
understood, it is surely inadequate to restrict their study to 
the social contexts and processes in which they occur." 
(ibid, s 192). 

Detta stycke är intressant inte minst på grund av att det har direkt 
relevans för min diskussion av det emiska skiktets roll i den socia
la ontologin i avsnitt 4.1. Av allt att döma anser Smith att det 
finns en helt "objektiv" social (och biologisk) verklighet av vilken 
"ideologier" ger mer eller mindre förvrängda (eller icke veridika-
la) bilder - hans användning av termen "ideologi" ligger snubblan
de nära den marxistiska termen "falskt medvetande" (om en 
"sann" verklighet). När det gäller "ras" innebär Smiths ståndpunkt 
att de folkliga, vardagsantropologiska kategorierna nästan alltid 
utgör mer eller mindre förvrängda, ideologiserade versioner av 
den objektiva verklighet som (veridikalt) denoteras av den veten
skapliga, etiska termen "ras". Här hittar vi åtminstone ett implicit 
svar på den tidigare ställda frågan rörande uttrycket "all men re
mark" - det måste logiskt sett syfta på "alla forskare", eftersom 

o 

lekmannauppfattningar elimineras i citatet ovan. A andra sidan har 
jag svårt att tro att det är detta som Smith menar - intuitivt uppfat
tar jag det smått emfatiska uttrycket som syftande på "alla som 
ser". 

Problemet med Smiths ontologi och kunskapsteori är emel
lertid den skarpa dikotomiseringen av distinktionen "emisk 
('folk'-) - etisk ('objektiv', vetenskaplig)" - de ses som ömsesidigt 
uteslutande kategorier. I avsnitt 4.1 diskuterade jag vardagstänkan
dets och vardagsspråkets konstituerande roll i den sociala verk
ligheten som ett slags "kontinuum" och hävdade att denna konsti
tuerande roll kan variera från (nästan) ingen till (nästan) total (ob
servera dock att Thomas-teoremet fungerar även när den konstitu



erande rollen är "svag"). När människor har mer eller mindre in
korrekta föreställningar om någon del av verkligheten om vilken 
det finns "korrekt", konsensuell kunskap, kan man kanske tala om 
konfrontation mellan "ideologier" och "objektiv evidens" (se -
bland andra - Lange 1984 för en diskussion av detta kniviga prob
lem). Men någon sådan konsensuell kunskap förefaller inte finnas 
när det gäller referenten för den biologiska termen "ras" och det är 
svårt att förstå hur Smith kan hålla fast vid sin ståndpunkt. Han 
snubblar själv vid ett par tillfällen när han med några sidors mel
lanrum ger två förteckningar över "raser" som inte är helt identis
ka. Mason (1986) tar detta till intäkt för tolkningen att Smiths de
finition av "ras" är betydligt mer hopblandad med den vardags-
antropologiska versionen av termen än Smith själv någonsin vore 
villig att medge. 

Det blir kanske lättare att förstå vad Smith menar om man 
omformulerar hans ståndpunkt något. Smith polemiserar mot -
bland annat - uppfattningen att "ras" syftar på en helt och hållet 
"socialt" konstruerad företeelse, varvid "social" som vanligt har en 
nebulös innebörd, vilket irriterar Smith. Hans (även i mina ögon) 
"brutala" biologiska definition av "ras" tjänstgör kanske egentligen 
som ett argument för ståndpunkten att vissa stratifieringsprinciper 
i mänskliga samhällen är mindre "förhandlingsbara" än andra. Att 
"passera" mellan t ex etniska grupper är (oftast) mycket lättare än 
att göra det mellan raskategorier, eftersom gränserna mellan de 
sistnämnda utgörs av medfödda, synliga fenotypiska markörer 
som man inte tar på sig och tar av sig alltefter situation eller be
hov. Om sådana fenotypiska rasmarkörer (av en eller annan anled
ning) förknippats med statusskillnader, leder detta till att status 
ärvs med markörerna. 

Smiths emfatiska biologisering av begreppet "ras" polemise
rar således mot den mer eller mindre tydliga konnotation hos ut
trycket "socialt konstruerad" som suggererar att det som är socialt 
(till skillnad från genetiskt) konstruerat är lätt att omforma eller 
dekonstruera. För Smith har de synliga fenotypiska markörerna ett 
slags odiskutabel påtaglighet som på ett avgörande sätt skiljer dem 



från t ex de kriterier som konstituerar etniska grupper - "ras" och 
"etnicitet" är för honom två distinkt olika företeelser. Om Smiths 
ståndpunkt formuleras på detta sätt, håller jag med honom om det 
mesta. Däremot kan jag inte acceptera den skarpa gräns han ritar 
mellan vardagsföreställningar om "ras" och den (inte helt entydigt) 
biologiska definition av termen han själv lägger fram. Så länge en 
konsensuell, entydig biologisk klassifikation av "raser" inte existe
rar - och utsikterna för en sådan förefaller inte stora - så länge får 
man även acceptera att termen "ras" syftar på (mer eller mindre 
skarpa) ärftliga fenotypiska skillnader mellan befolkningskatego
rier såsom dessa uppfattas av vardagsmänniskan. Eller, som van 
den Berghe (1983, s 222) uttrycker det: "...the term 'race' refers to 
a socially defined group which sees itself and is seen by others as 
being phenotypically different from other such groups." Frånsett 
det faktum att "socialt" här tycks knappast innebära mer än en 
motsats till "genetiskt", är det intressant att notera att van den 
Berghe anser "ras" (så definierad) vara en analytisk, dvs etisk, 
vetenskaplig term. När det gäller frågan om ursprunget till sådana 
"socialt" definierade fenotypiska gruppgränser kan jag däremot 
inte hålla med Mason (1986, s 5-9) när han - låt vara i en inlindad 
form - antyder att detta ursprung är att söka i den sentida euro
peiska koloniala expansionen samt i den parallella (men inte obe
roende) utvecklingen hos den europeiska vetenskapen. Jag har an
vänt en hel del av utrymmet i detta kapitel för att argumentera mot 
denna vanliga uppfattning. 

5»±JC 

Medan M G Smith anser att de vardagsantropologiska (eller kan
ske snarare vardagsgenetiska) idéerna om "raser" måste korrigeras 
av "sanna" biologiska idéer om det som samma term denoterar, an
lägger Banton (1987a) ett i flera avseenden annorlunda perspektiv. 
Banton tillhör det fåtal forskare på området "etniska relationer" 
som på ett genomtänkt sätt anlägger ett begreppsanalytiskt och his
toriskt perspektiv på de för området centrala termerna och begrep-



pen, framförallt "ras" och "rasrelationer". Han tillhör även det än
nu mindre fåtal som explicit diskuterar de filosofiska och kun
skapsteoretiska problem som döljer sig bakom dessa (och andra) 
termer och begrepp. Enligt Banton (1987a) kan de olika idéer om 
vad termen "ras" innebär (dvs de olika begreppen bakom denna 
term), vilkas europeiska intellektuella historia han följer sedan 
början av 1500-talet, ses som olika svar på den enkla frågan "var
för är de inte lika oss?". Framförallt på grund av den (avsiktliga) 
historiska begränsning som kännetecknar Bantons framställning 
syftar orden "de" och "oss" nästan uteslutande på "svarta" (eller 
icke-vita) respektive "vita" (eller européer) - det är således de vita 
européernas svar på frågan under drygt 400 år Banton skildrar. I 
rättvisans namn måste jag dock påpeka att Banton på flera ställen 
understryker att de förhållningssätt och relationer mellan kategori
er avgränsade med hjälp av de olika rasbegreppen som han diskute
rar gäller oavsett vilken kategori som är den dominerande och vil
ken som är den dominerade i en viss historisk/geografisk kon-
text.̂ ^̂  

Enligt Banton kan man strukturera de olika svaren på frå
gan "varför är de inte lika oss" i fem historiska perioder som i va
rierande utsträckning glider in i varandra. Den första perioden bör
jade med att termen "ras" började uppträda i europeiska språk i 
början av 1500-talet (när det gäller engelskan preciserar Banton 

62) Att jag kallar detta för historisk begränsning måste ses som en 
mycket relativ bedömning. Jämfört med i stort sett alla andra historiska 
utflykter till rasbegreppets ursprung och öden jag sett är Bantons bok 
utan konkurrens i fråga om historiskt djup, detaljrikedom och över
blick. Det är också sällan man ser distinktionen mellan "term" och "be
grepp" så klart och konsekvent använd i en historisk begreppsanalys 
inom området "etniska relationer". Boken borde vara obligatorisk läs
ning för alla som tröttnat på dagens slappa, förvirrade och slagords-
mässiga användning av termen "rasism". För de läsare som last Ban
tons tidigare bok kring samma teman {The Idea of Race, 1977) kan jag 
påpeka att det nya verket utgör en total omskrivning av det tidigare och 
är således inte en uppdaterad ny upplaga. 



tidpunkten till 1508). Fram till slutet av 1700-talet var "ras" för
knippad med termen/begreppet "härstamning" (eller "släkt"; eng.: 
"lineage") och refererade till grupper av människor, djur eller 
växter som hörde samman genom gemensamt ursprung (härstam
ning. "De" var inte lika oss eftersom "de" tillhörde en annan gene-
alogisk grupp som fått sina särpräglade kännetecken genom gud
omligt ingripande eller specifika miljöbetingelser. Den andra pe
rioden tog vid i början av 1800-talet och gav (genom den berömde 
franske anatomen Cuvier) ett annat svar på frågan om olikheter -
"de" var olika eftersom de representerade olika "typer", dvs ett 
begränsat antal permanenta former, som existerat sedan skapelsen 
eller så långt bakåt som det fanns tillförlitlig evidens om. 

Således, "de" var olika eftersom de alltid varit det. Världen 
ansågs vara indelad i ett antal "naturliga provinser" bebodda av för 
området karakteristiska och unika varelser - känguru och aborig
ines kunde man t ex endast finna i Australien. Rastypologin såg de 
olika människoraserna som skilda arter, inte som variationer inom 
samma art (dvs underarter), trots att man visste att medlemmarna i 
de olika raserna kunde producera fertil avkomma med varandra. 
Varje ras ansågs vara överlägsen inom sin speciella "provins". 
Medan man under 1700- och 1800-talet betraktade de "vitas" 
tekniska överlägsenhet över folken i andra världsdelar som något 
relativt - de "svarta" ansågs vara kapabla att komma ikapp de "vi
ta" - skapade den nya rastypologin idén om den vita "artens" per
manenta, biologiskt grundade överlägsenhet över de "icke vita". 

Idén om "typer" kunde emellertid inte förklara varför varje 
generation inom en typ liknade sina förfäder.^^^^ Medan den för
sta perioden huvudsakligen kännetecknades av ett intresse för 
kunskap om de olika genealogiska grupperna (dvs ett etnologiskt 
perspektiv), skiftade kunskapsintresset under den andra perioden 
till relationer mellan de olika "rastyperna" - tanken var att rela
tioner mellan människor som tillhörde samma typ var olika dem 
mellan människor som tillhörde olika typer. Perspektivet var mera 
(fysiskt) antropologiskt. Det dröjde emellertid drygt 100 år innan 
termen "rasrelationer" såg dagens ljus. Under den andra perioden 
utmanades typtänkandet av Darwins evolutionsteori, som så små



ningom underminerade idén om de permanenta typerna - tanken om 
arternas (och underarternas) utveckling gav ett tredje svar på frå
gan om olikheter: "de" var olika eftersom de tillhörde olika under
arter ("subspecies") inom arten "människa". 

Detta synsätt ledde så småningom till att raser började ses 
som olika populationer kännetecknade av olika frekvenser av vissa 
gener. Medan "ras" uppfattad som biologisk underart (eller popu
lation) kunde förklara de fysiska skillnaderna mellan olika raser, 
förklarades de kulturella skillnaderna endast genom en haltande 
analogi, dvs med hjälp av antagandet att de ekologiska processer 
som styrde utvecklingen av omedvetna (adaptiva) beteenden kun
de förklara lika mycket om människor som om djur. Denna "eko
logiska" teori kunde dock inte förklara skillnader i rikedom, makt 
och social ställning mellan rasgrupper som levde inom ett och 
samma samhälle. 

Kring 1930 tog så den fjärde perioden vid, som känneteck
nades framförallt av bättre beskrivningar av relationerna mellan 
vita och svarta i USA, framförallt i fråga om de svartas i de flesta 
avseenden underprivilegierade ställning i det amerikanska samhäl
let. De svartas situation började beskrivas med termen "minori
tetsstatus". Svaret på frågan om ursprunget till olikheter blev nu 

63) Egendigen förstår jag inte riktigt vad Banton menar här. I sin samman
fattning av kapitlet om "ras som typ" skriver Banton (1987, s 64): "Ad
dressing the question 'Why are they not like us', the typologists answered, 
'Because they have always been different', but they could not explain how 
it was that each generation of 'us' and 'them' looked like its ancestors. 
They stressed continuity but could not account for it. Like the eighteenth-
century naturalists, they assumed that to classify was to explain". Men 
redan på nästa sida, i inledningen till kapitlet om "ras som sub-art", skriver 
han om samma typlära att "It offered a theory of continuity based upon the 
evidence of inheritance". Om typlärorna hänvisade till ärftlighet, måste 
detta rimligen ha inneburit att just ärftligheten sågs som förklaringen till 
likheten mellan generationer. Dessutom anser jag inte att klassifikation-
ens (partiella) förklaringsvärde kan avfärdas så lätt - det beror främst på 
vad klassifikationen avser och hur den görs. Inom modem biologisk taxo-
nomi är detta ett ganska omdebatterat problem (se bl a Lange 1984/1992 
för en kort sammanfattning av denna diskussion bland biologer). 



att rasminoriteter var olika därför att de hade olika status. Status
olikheter sågs som konsekvenser av växelspelet mellan å ena sidan 
minoritetemas egna preferenser och färdigheter och hur de betrak
tades och behandlades av omgivningen (dvs framförallt den vita 
majoriteten) å den andra. De fenotypiska skillnaderna ansågs fun
gera som sociala markörer, som indikerade tillhörighet till rasmäs
siga ingrupper och utgrupper. Under denna fas, som enligt Banton 
fortfarande är aktuell, utvecklades på grundval av marxistisk teori 
ett terminologisk/begreppsligt alternativ till "ras som status", näm
ligen tanken om "ras som klass". Diskussionen kring de två sist
nämnda synsättens för- och nackdelar pågår fortfarande. Det är 
viktigt att påpeka att de olika "innebördsperioderna" inte ersatt 
varandra helt och hållet - element från dessa uppfattningar kunde 
leva kvar länge trots att konkurrerande idéer dykt upp. Den nazis
tiska rasläran kan ses som den senaste tragiska renässansen för den 
rastypologi som utvecklades under första halvan av 1800-talet. 

Bantons rekonstruktion av rasbegreppets europeiska histo
ria under drygt 400 år har många förtjänster. Han har medvetet 
begränsat sig till den period under vilken termen "ras" förekommit 
i främst engelskan (och i viss mån franskan) och kartlagt de olika 
innebörder som dolt sig bakom termen under de olika perioderna. 
En väsentlig förtjänst är det breda idéhistoriska perspektivet, som 
visar att det är omöjligt att förstå de olika innebörderna av termen 
"ras" om man inte relaterar dessa innebörder till människors dåtida 
tänkande kring den levande naturen i stort - så var t ex den inne
börd som rastypologerna lade in i termen "ras" väsentligt annor
lunda än termens innebörder under tidigare perioder. Banton visar 
även att det hela tiden pågått en "dubbelriktad trafik" mellan de 
vetenskapliga teorierna om jordens och den levande naturens ur 
sprung och diversifiering och de "vanliga" människornas vardags
tänkande kring dessa frågor (dvs det "läckage" mellan det emiska 
och det etiska jag skrev om i avsnitt 4.1). 

Till skillnad från M G Smith anser dock Banton att "ras" 
endast och allena är en vardagsterm, dvs en "folk concept", som 
fått olika innebörder allteftersom de olika historiska periodernas 



vetenskapliga teorier införde analytiska termer som "lineage", 
"type", "sub-species", "population" och "status grupp".̂ "*̂  Således, 
medan det som existerar på det empiriska denotativa planet är 
fenotypisk variation, är "ras" en abstraktion av andra ordningen -
ingen har någonsin sett en annan människas "ras". Banton hävdar 
att denna fenotypiska variation - både i de synliga kännetecken 
som vanligtvis använts som kriterier för "ras" och i de mera mo
derna, "inre" fenotypiska egenskaperna som blodgrupper mm - är 
kontinuerlig och endast kan beskrivas statistiskt. Denna kontinuer
liga variation används som underlag för social kategorisering, 
som skapar diskontinuiteter och tillskriver de kategorier som blir 
resultatet (dvs "raser") olika förment biologiska och icke-biologis-
ka egenskaper, som utgör kategoriernas sociala innebörder. Term
en "social" i "social kategorisering" tycks hos Banton innebära att 
den faktiska kontinuerliga (biologiska) fenotypiska variationen 
görs diskontinuerlig genom överenskommelser mellan människor 
(framförallt kanske dem som kategoriserar) och utrustas med in
nebörder (dvs kännetecken, oftast med värderande konnotationer) 
som fyller icke-biologiska funktioner. 

Det är givande att något mera i detalj jämföra M G Smiths 
och Bantons uppfattningar när det gäller relationen mellan den 
vetenskapUga och den vardagliga användningen av termen "ras". 
Båda förkastar lika emfatiskt det vardagliga användningssättet 
som "subjektivt", "inkonsekvent" och "förvirrat". Men medan M G 
Smith hävdar att vardagstermen "ras" måste ersättas med en veten
skapligt, biologiskt korrekt klassifikation av raser som distinkta 
(dock inte "rena") biologiska enheter, anser Banton att de biolo
giska fenotypiska skillnaderna som studeras vetenskapligt är kon
tinuerliga - det handlar om statistiska fördelningar av genfrekvens-

64) Det är intressant att notera att Banton anser att även termen "klass" 
är en vardagsterm, som av vissa vetenskapliga (framför allt marxistis
ka) teorier upphöjts till rangen av en analytisk term. Han erkänner dock 
gärna att de marxistiskt inspirerade teorierna om "ras som klass" utgör 
en konstruktiv utmaning för de traditionella statusteorierna. 



er i olika populationer.^^^ Banton (1988, s 7-10) skriver att det är 
samhällsvetenskapens uppgift att "rensa" det vardagsspråk med 
vars hjälp "vanliga människor" talar om sociala och moraliska 
problem. 

När det gäller vardagstermen "ras" bör en sådan rensnings
process ske i tre steg. För det första måste man inse att fysiska 
(fenotypiska) skillnader mellan människor inte i sig själva ger up
phov till kulturella skillnader. Eftersom vardagstermen "ras" både 
beskriver fysiska skillnader och sociala (dvs icke biologiska) kate
gorier, skymmer den de processer genom vilka fysiska känne
tecken utrustas med sociala innebörder. För det andra måste man 
konmia ihåg att termen "ras" har olika innebörder när den används 
för att beskriva människor - Bantons historiska studier har kartlagt 
dessa betydelser. Men eftersom ingen kan se "ras" direkt, är det 
mera adekvat att beskriva den vardagliga termen "ras" som base
rad på tre abstraktionsnivåer. Till att börja med varseblir männi
skor fenotypiska (utseendemässiga) skillnader. Sedan använder de 
dessa skillnader som "indikatorer" för förväntade beteenden - den 
som ser olika ut förväntas bete sig annorlunda än man själv. På 
den mest abstrakta nivån beskriver människor sina idéer om dessa 
skillnader i termer av rasklassifikationer. 

Medan de två första stegen förefaller finnas i de flesta sam
hällen, är den tredje enligt Banton historiskt och kulturellt speci
fik. Om jag förstått honom rätt, ser han dessa klassifikationer i 
termer av ras som en europeisk terminologisk/begreppslig "ex
port" till andra kulturer. Det tredje steget i "rensningen" av var
dagsspråkets förvillelser består i insikten om att klassifikationer 

65) Banton anser tydligen inte att dessa fenotypiska skillnader alltid 
varit kontinuerligt distribuerade. Enligt hans uppfattning härstammar 
flera av de moderna formerna av "rasmedvetenhet" från den europeiska 
expansionen till den nya världen under 1500-talet, då de fenotypiska 
skillnaderna var skarpare, dvs diskontinuerliga (Banton 1988, s 31). En 
av konsekvenserna av dessa kontakter var en reduktion av dessa "dis-
kontinuiteter" i fråga om både utseende och kultur - det var då de bör
jade transformeras till det han kallar "kontinua". 



fyller olika funktioner - vardagliga klassifikationer av "raser" va
rierar mellan olika kontexter och är anpassade till vardagslivets 
skiftande behov, medan vetenskapliga (eller analytiska) klassifika
tioner av människor bör använda principer som "are unaffected by 
popular consciousness" (Banton 1988, s 9). 

Just på den här punkten tror jag att den skarpa distinktion 
Banton gör mellan vardagliga och vetenskapliga (analytiska) term
er, klassifikationer mm leder till problem när det gäller det sam
hällsvetenskapliga studiet av fenomenet "ras". Det är uppenbart att 
emiska, vardagliga klassifikationer och förklaringar av "raser" inte 
kan konstituera "ras" som biologisk företeelse (även om sadana 
föreställningar kan leda till biologiska konsekvenser, t ex genom 
endogami inom "raskategorier"). Det är också mycket möjligt att 
modern populationsgenetik, paleoantropologi mm kan klara sig 
alldeles utmärkt utan termen "ras". I dag denoterar inte denna term 
med hela dess barlast av innebörder (framförallt "ras" som "typ") 
några strikt biologiska kategorier. Därför kan man med Ruben 
(1985; se avsnitt 4.3) säga att termen "ras" i dag refererar till en i 
huvudsak förment biologisk företeelse, dvs den syftar pa alla de 
(vardagsantropologiska och vardagsgenetiska) föreställningar som 
människor har kring kategorier som bildas på grundval av den 
denotativa "bottensatsen" av synliga fenotypiska skillnader, oav
sett det faktum att dessa skillnader av allt att döma tenderar att bli 
allt mindre. 

Banton (1988) har helt rätt i sitt påpekande att det faktum 
att ett ord (t ex "ras") existerar och används, inte utgör någon som 
helst garanti för att den verklighet ordet anses syfta på också exis
terar (i den form den är tänkt). Enligt min mening kastar han dock 
ut barnet med badvattnet i sitt totala underkännande av det vardags
antropologiska begreppet "ras"^^^ ,̂ särskilt med tanke på att han 
samtidigt erkänner att människor envisas med att göra rasdistink
tioner och fortfarande idkar endogami (inom "rasmässigt" eller fe-
notypiskt avgränsade kategorier) oftare än motsatsen. Detta inne
bär även - så vitt jag förstår - att han frånkänner vardagstänkandet 
och vardagsspråket den konstituerande roll i den sociala verklig



heten som jag diskuterar i avsnitt 4.1 - den "verkliga" verkligheten 
kan enligt honom endast avslöjas av vetenskapliga, analytiska be
grepp. På sätt och vis håller jag med om detta, dock med en vä
sentlig kvalifikation - de analytiska, från vardagsspråkets "slagg" 
rensade begreppen måste vara förtöjda i "det emiska skiktet" i de 
fall där man empiriskt kan demonstrera (eller på teoretiska grund
er misstänka) att den verklighet som begreppen skall "fånga" och 
beskriva konstitueras genom vardagsspråket. 

Dessutom negligerar Banton frågan om varför den fenoty
piska variationen är så väsentlig för människor att de konstruerat 
de olika (klassificerande och förklarande) innebörder som termen 
"ras" utrustats med. Dessa innebörder kan måhända ses som olika 
svar på frågan "varför är de olika oss", men Banton avstår från att 
fråga varför just denna fråga har varit så viktig att besvara. Även 
om termen "ras" med de varierande innebörder Banton rekonstru
erat är en europeisk uppfinning med knappt 500 år på nacken, har 
jag tidigare försökt visa att semantiska analogier tycks ha funnits 
betydligt längre tillbaka i tiden och på andra håll i världen. De ve
diska skrifterna berättar om hur de fyra "varnas" uppstod när ur
människan ("Purusha") offrades och delades så att brahminerna 
kom ur hans mun, krigarna (kshatriyas) ur hans armar, bönderna 
och köpmännen (vaishyas) ur hans lår och hantverkarna och sla
varna (shudras) ur hans fötter (Leonard 1988). I den mån "varna" 
syftar på hudfärg, är detta en begreppslig analogi till de senare 
europeiska rasteoriema. 

Jag är dessutom inte säker på om Banton har rätt när han 

66) Jag tror ändå att Banton är inkonsekvent åtminstone en gång i detta 
avseende när han skriver: "...Those responsible for health care can now 
benefit from studies showing the frequency with which certain genes 
occur in the racial minorities by comparison with the majority popula
tion, but this bears very little relation indeed to any folk classification." 
(Banton 1988, s 9). Men hur avgränsar man dessa "racial minorities" 
vilkas gener studeras? 



påstår att den fenotypiska variationen (ur dagens vetenskapliga 
perspektiv) är kontinuerlig, dvs gradvis, även om jag måste medge 
att det är svårt att fastställa detta empiriskt. Ingen har kunnat ställa 
upp hela mänskligheten på en rad för att konstatera att mönstren 
av de fenotypiska kännetecknen varierar gradvis i hela denna glo
bala population. Som jag påpekat tidigare konstaterar Simpson & 
Yinger (1986) i sin något röriga diskussion av vetenskapliga ras-
klassifikationer att dessa trots väsentliga olikheter (och många 
problem) tycks innehålla en gemensam nämnare av fyra någorlun
da kongruenta kategorier. Det kanske trots allt är så att det fortfa
rande existerar ett slags "modala" fenotypiska kategorier som kan 
beskrivas med "prototyper" (eller idealtyper, se Banton 1987a), 
även om gränserna är suddiga och tenderar (tack och lov) att bli 
allt suddigare. Den kognitiva psykologins forskning kring katego-
riseringsprocessen tillhandahåller här begrepp som "fuzzy sets", 
"kategoriprototyp" och "family resemblance" (se t ex Rosch 1978; 
Lange 1984; Park m fl 1991; se även Horowitz 1985 för tillämp
ning av begreppet "familjelikhet" i definitioner av etnicitet). 

En fråga som varken Banton eller någon annan av de här ci
terade forskarna nämner rör urvalet av de fenotypiska kännetecken 
som använts som yttre, synliga rasmarkörer i både vetenskapliga 
och vardagsantropologiska perceptioner och klassifikationer av 
"raser". Hudpigmentering, ögonform, hårfärg, hårets textur, an
siktsform, huvudets form, vissa detaljer i ansiktet (främst läppar 
och näsa), kroppslängd och kroppsform är de synliga kännetecken 
som oftast används som kriterier i dessa perceptioner och klassifi
kationer. Men de synliga fenotypiska kännetecknen hos människor 
är betydligt fler än så och det är en intressant fråga varför endast 
vissa fått rollen som markörer för rasdistinktioner, av vilket slag 
dessa än må vara. Kanske - om läsaren tillåter en spekulation - är 
inte frågan "varför är de inte lika oss" den enda som människor 
ställt sig när de konfronterats med olikheter i utseende.̂ ^^  ̂

I grund och botten är människors psyken hermetiskt isole
rade från varandra, hur starka de illusioner av "gemensamma upp
levelser" vi har vid vissa tillfällen än må vara. Eftersom vi endast i 



begränsad utsträckning styrs av helt förprogrammerade "instinkti
va" beteendemönster, är vi primärt ganska oförutsägbara för var
andra, samtidigt som det ömsesidiga beroende som vår socialitet 
medför ställer krav på att vi måste veta vad som "rör sig i den and
res huvud". "Kultur" kan kanske ses som ett instrument för att pe
netrera dessa "murar", där den intersubjektivitet som antas följa av 
(socialt, dvs av många) delade innebörder gör människorna be
gripliga och i viss mån förutsägbara för varandra. 

Sedan urminnes tid har både vardagstänkandet och veten
skapen försökt göra det mänskliga psyket synligt och gripbart ge
nom att stipulera mer eller mindre välgrundade - och emellanåt 
rentav groteska - samband mellan det inre och ytan, framförallt 
den synliga kroppsytan. Fysionomik,̂ ^^  ̂ frenologi, diverse typolo
gier kring sambandet mellan kroppstyp och personlighet eller 
temperament är exempel på sådana försök, som ofta inriktat sig 
även på patologiska avvikelser (se Gilman 1985 för en givande 
historisk studie av stereotypier kring kön, ras och sinnessjukdom i 
litteraturen). Men varför har "svart", "vit", "snedögd" mm sorterats 
i termer av "ras", medan t ex Kretschmers kropps- och tempera
mentstyper (som ju också syftade på medfödda samband mellan 
fenotypiska kroppsliga kännetecken och psykiska egenskaper) ald
rig uppfattats så? Jag kan inte besvara denna fråga, men ser den 

67) Ett intressant exempel på intolkning (eller snarare feltolkning) av 
inre egenskaper utifrån den kanske främsta markören för rasdistinktion-
er, dvs hudfärg, ges av Wills (1989). Den amerikanske presidenten 
Thomas Jefferson, som i princip erkände jämställdhet mellan svarta och 
vita i t ex moraliskt hänseende, skrev i början av 1800-talet i sina re-
flektioner kring de svartas och de vitas "moraliska kapacitet", att de 
svartas hudfärg gjorde det omöjligt för dem att rodna, t ex av skam. Ef
tersom Gud på den tiden inte ansågs kunna göra misstag (t ex genom att 
ge människor förmågan att känna en viss emotion utan att kunna ut
trycka den) drog Jeffersom slutsatsen att svarta saknade förmågan att 
känna skam och var därför moraliskt mindre fullkomliga. Wills påpekar 
bristen på konsekvens i Jeffersons principiella hållning och hans på 
visuella intryck baserade attribution av oförmågan till en viss emotion 
hos svarta. 



som en intressant forskningsuppgift. Hursomhelst är det inte omöj
ligt att samma behov att genom den synliga kroppen få grepp om 
det osynliga psyket i viss mån gjorde sig gällande även i fråga om 
varseblivningen av de kroppsliga kännetecken som så småningom 
kom att beskrivas med termen "ras" - de som såg väsentligt annor
lunda ut än man själv attribuerades mycket annorlunda inre egen
skaper, respektive tillskrevs brist på vissa av de viktiga egenskaper 

68) Fysionomiken - läran om sambandet mellan framförallt ansiktets 
former och drag och personlighets- eller karaktärsegenskaper - började bli 
populär i början av 1800-talet. Den användes emellertid på fullt allvar 
inom bl a yrkesvägledning i USA så sent som 1920-talet, Av allt att döma 
lever den kvar inom vardagspsykologin i betydligt större utsträckning än 
många vore villiga att medge - läsaren kan ju rannsaka sitt sinne hur ofta 
han/hon drar spontana slutsatser från människors ansiktsdrag till deras 
personlighetsegenskaper. Inom filmen frodas fysionomiken för fullt sida 
vid sida med allehanda etniska och rasmässiga stereotypier. Åt vilket håll 
de degraderande konnotationerna slår beror mest på vem som har gjort 
filmen och i vilket syfte (jag menar detta även i ett jämförande tvärkul-
turellt perspektiv). Ett intressant exempel är Alan Parkers film Mississippi 
brinner. Denna åtminstone till synes anti-rasistiska film skildrar federala 
myndigheters kamp mot rasistiskt våld i amerikanska södern på 60-talet. 
Det är intressant att se de skådespelare som valts för att spela Ku Klux 
Klan -rasisternas roller. Rasisterna representerar alla skikt i den lokala 
hierarkin - från enkla hantverkare via poliser upp till den socioekonomiska 
toppen. Ju längre ned på den sociala stegen de befinner sig i filmen, desto 
mer stereotypt avbildas de genom val av skådespelarnas kroppsliga att
ribut. De "enklaste" hantlangarna är brutala, fyrkantiga grobianer som ut
strålar sadistisk ondska, respektive mindre vetande fånar. Detta var mina 
subjektiva intryck, som dock bekräftades till fullo av den vän jag såg film
en tillsammans med. Trots att filmen skildrar verklig ondska som fanns 
(och finns) bl a i det amerikanska samhället, fick jag en obehaglig känsla 
av att detta "fysiska" sätt att skildra rasisterna fick dem att framstå nästan 
som en "ras" - en kategori av människor med vissa kroppsliga känne
tecken som i filmen starkt förknippas med deras psykiska egenskaper 
(framförallt rasistiskt hat). Detta gäller i första hand "underhuggarna" 
bland filmens rasister, vilket även tycks illustrera den långtifrån ovanliga 
"racialiseringen" (i Miles', 1989, betydelse) av samhällsklasser. Om ras-
(eller rasliknande) distinktioner är ett socialt ont, blir det onda inte mindre 
om det riktas mot dem vi fördömer. 



man själv ansåg sig ha. "Man själv" behöver inte i detta samman
hang begränsas till "vita européer fr o m 1500-talet". 

Låt mig nu sammanfatta denna långa diskussion kring tan
kar och verkligheter bakom termen/begreppet "ras". Dess denote-
rande "bottensats" utgörs av den synliga variationen i vissa feno
typiska kroppsliga kännetecken, vars objektiva natur av vissa 
forskare (t ex M G Smith) uppfattas som diskontinuerlig, av andra 
(t ex Banton) som kontinuerlig. Det torde stå utom allt tvivel att 
dessa fenotypiska kännetecken spelat en social roll i mänskliga 
perceptioner och relationer åtminstone sedan den historiska tidens 
begynnelse. "Social" betyder i detta sammanhang att många män
niskor varseblivit skillnaderna och konstruerat kollektivt delade 
tolkningar av dessa, samt att tolkningarna inverkat på relationer 
mellan grupper. Ofta - men inte alltid - har de relationer som 
strukturerats kring de fenotypiska kategoriseringama handlat om 
dominans och exploatering. De konnotationer som redan tidigt 
börjat förknippas med de fenotypiska skillnaderna har framförallt 
handlat om tolkningar av skillnadernas ursprung och värde samt 
om deras samband med osynliga (psykiska) egenskaper. Dessa 
osynliga egenskaper sågs i sin tur som bestämmande faktorer bak
om den observerbara kulturen. 

Någon gång i början av 1500-talet började man i Europa 
beskriva dessa skillnader med hjälp av termen "ras", med vilken 
en rad olika innebörder förknippades under de efterföljande år
hundradena. Även om denna term i dag inte kan anses referera till 
biologiskt och genetiskt entydigt avgränsade kategorier, lever den 
kvar som en vardagsantropologisk term vars användning har stora 
konsekvenser för relationer mellan grupper. En viktig forsk
ningsfråga handlar - enligt min uppfattning - om att kartlägga fö
rekomsten och arten av dessa vardagsantropologiska teorier om 
det som kallas "raser". Även om dessa föreställningar och teorier 
inte konstituerar raser som biologiska fenomen, konstituerar de 
den del av den sociala verkligheten som består i relationer mellan 
vissa grupper och kategorier av människor, som avgränsar sig 
själva och varandra i termer av "ras" eller analoga begrepp. 



Det viktiga i samhällsvetenskaplig forskning är således inte 
att "korrigera" dessa vardagsteorier, vare sig detta nu sker med 
hjälp av "korrekta", vetenskapliga (biologiska) rasdistinktioner 
(M G Smith) eller med hänvisning till den kontinuerliga objektiva 
variationen i relevanta kännetecken (Banton; dessa "korrektioner" 
tar logiskt sett ut varandra), utan handlar i stället om att på djupet 
penetrera dels ursprunget till dessa vardagsteorier, dels de funktio
nella och instrumentella roller de spelar i det sociala livet. Ett så
dant företag kan inte lyckas utan massiva historiska och geogra-
fisk-kulturella jämförelser. "Ras" som ett socialt definierat feno
men betyder således inte att hela innebörden bakom termen är ett 
kollektivt "påhitt" som kan dekonstrueras med litet god vilja och 
informativa ansträngningar, utan snarare att objektiva, synliga bio
logiska skillnader tillskrivs innebörder (bl a förklaringar av skill
nadernas ursprung och av deras samband med icke direkt synliga 
egenskaper) som delas av många människor och tyvärr används 
som kriterier för ömsesidiga relationer i termer av värde, status 
och emellanåt - dessvärre - existensberättigande. 





6 CODA 

Senvintern 1992 fördes en - enligt min uppfattning både missvi
sande och förvirrad - debatt om "invandrarforskningen" och in
vandrama på DN:s kultursida.^^^ Ett av de i mina ögon mest intres
santa inläggen, som låg något vid sidan om denna debatt och som 
såvitt jag förstår passerade ganska obemärkt, skrevs av signaturen 
"Mitra", som av sin självbeskrivning att döma är en iransk kvinna 
som bor i Sverige. I detta sammanhang är det värt att ge ett längre 
citat från inlägget: 

'"Den passar er, långa svenskor', säger jag till expediten 
som föreslår mig en klänning. 'Oj, så får man inte säga!' 
Hon rodnar. 'Varför inte? Vi är ju kortare än ni är i ge
nomsnitt', säger jag till henne som menar väl, men ändå 
gör mig upprörd. Det bekräftar den oro som jag känner 
numera inför debatten om invandrare. Det är som om en 
ny myt håller på att skapas: Det finns ingen skillnad mel
lan invandrare och svenskar.. Det är som om man tror sig 
kunna skapa en bättre tillvaro för oss genom att låtsas att 
vi inte är annorlunda. Vi är annorlunda. Jag har en annor
lunda kroppsbyggnad, annorlunda hud, hår och ögonfärg, 
annorlunda bakgrund och livshistoria än de flesta sven
skar Jag kan inte bli svenska trots mitt svenska pass som 
jag har skaffat mig för att slippa obehaget att bli behand
lad som terrorist vid olika länders gränser. Men jag kän
ner mig inte mindre iranska för det, inte heller finner sven
skarna på gatan mig mera svensk... Jag känner mig tryg
gare i Sverige om man låter mig vara mig själv, annorlun
da men likvärdig" (DN, 28/3 1992). 

Signaturen "Mitra" lyckas i en kort text fånga flera väsentligheter i 
den problematik jag kretsat kring i mina reflektioner. I fotnot nr 42 
(s 117), som skrevs ett par år innan "Mitras" inlägg, formulerade 
jag en iakttagelse som "Mitra" till fullo bekräftar. Hennes etnis-

69) Mina åsikter om denna debatt har jag formulerat i artikeln "Bel 
Habibs korståg", publicerad i tidskriften Invandrare och minoriteter, nr 
3:1992 (även omtryckt i Lange 1992). 



ka/nationella identitet som iranska tycks - förutom allt annat som 
har med "kultur", historia, biografi m m att göra - även innefatta 
en kroppslighet, en medvetenhet om att hennes särprägel som en 
etnisk/nationell varelse också har något med kroppsliga attribut att 
göra. fenotypisk kategorisering, eller, för att använda ett tidi
gare citerat uttryck, en kroppslig normbild, tycks på något sätt va
ra sammankopplad med etnisk/nationell tillhörighet. I detta sam
manhang är det kanske inte primärt viktigt huruvida iranier, eller, 
för den delen, vilken annan etnisk/nationell grupp som helst, verk
ligen qWqy faktiskt i genomsnitt ser annorlunda ut än svenskarna 
(eller andra etniska/nationella grupper). Det som är väsentligt för 
mina resonemang är det faktum att sådana kategoriseringar eller 
normbilder förefaller ingå som en oundgänglig del av etniska och 
nationella identiteter. I inledningen till denna bok anförde jag ett 
exempel från Nordirland, där i stort sett helt påhittade fenotypiska 
kännetecken används som särskiljande markörer mellan protestant
er och katoliker. Det objektiva underlaget för sådana särskiljande 
kroppsliga markörer - hur man nu skulle kunna fastställa ett sådant 
- varierar förmodligen längs ett "kontinuum" från helt imaginära 
kännetecken till mycket påtagliga dito. 

Någon skulle kunna invända att signaturen "Mitra" är en 
("omedveten", "latent", "neo-", "sociobiologisk" eller någon annan 
sorts) rasist och att den som inte är rasist inte bör använda hennes 
uppfattningar som stöd för sina argument. Den i mina ögon enda 
meriten med en sådan invändning vore erkännandet att inte endast 
västeuropéer kan vara rasister. I övrigt anser jag att det är helt 
omöjligt att på grundval av citatet ovan säga något om författa
rinnans ståndpunkt i denna fråga - för att kunna göra det vore man 
tvungen att ha flera mycket ingående samtal med henne samt 
dessutom observera hennes handlande i ett antal konkreta livssitu
ationer. Däremot skulle jag vilja kalla den sammankoppling mel
lan fenotypisk kategorisering (eller somatisk normbild) och et
nisk/nationell identitet, som delar av citatet uttrycker, för ett 
proto-rasistiskt föreställningssediment. Vad menar jag med detta? 
Jag är kanske inte riktigt redo att ge ett utförligt svar - för detta 



krävs, som det heter, mera forskning och en annan bok - men låt 
mig i viss mån och ganska spekulativt förtydliga vad jag avser 
med uttrycket. 

Bland de - stora och små - kollektiv som människor bildar 
förefaller det finnas vissa i vilka den konstituerande föreställning
en utgörs av något som skulle kunna kallas ett biologiserande 
idiom. "Paradigmexemplet" på detta är familjen och släktkretsen 
och jag har länge förundrat mig över den noggrannhet med vilken 
människor i (så vitt jag vet) alla samhällen håller reda på sina 
släktingar. Den grundläggande enheten i den biologiska reproduk
tionen utgörs av familjen i en eller annan form, och den reproduk-
tiva funktionen är omgärdad av ett rotsystem av mer eller mindre 
artikulerade föreställningar och känslor, bland vilka föreställning
en om fysisk likhet och kontinuitet tycks spela en väsentlig roll. 
Det anses vara helt självklart och oproblematiskt när föräldrarna 
till det nyfödda barnet med förtjusning konstaterar att barnet har 
"mammas ögon" och/eller "pappas näsa". Det tycks finnas en hel 
uppsättning av ord som uttrycker detta och indikerar existensen av 
ett slags "vardagsgenetik" med vars hjälp människor i olika kul
turer tänker kring sin - och andras - reproduktion.̂ ®  ̂

De termer och därmed förknippade känslomässiga konnota-
tioner som ingår i detta biologiserande idiom har sedan urminnes 

70) Den enda undersökning jag sett där man använt sig av dessa 
"vardagsgenetiska" tankar och känslor i studiet av "rasfördomar" är 
Lemaine & Ben Brika 1988. De undersökte ett representativt stickprov 
av den franska befolkningen och ställde frågor som syftade på respon-
denternas beredvillighet att ingå sexuella relationer med personer tillhö
rande följande kategorier: skandinaver, sydeuropéer, mestiser, asiater, 
svarta och nordafrikaner. Dessutom frågade man respondenterna om de 
skulle kunna tänka sig att ha barn med dessa personer samt hur bekym
rade de skulle vara över att det barn de eventuellt skulle få med en part
ner som inte hade samma hudfärg som de själva skulle ha ett utseende 
som avvek från omgivningens. Resultaten var inte ointressanta, men 
författarna var enligt min mening alldeles för snabba att etikettera de 
respondenter som bl a var mycket bekymrade över de hypotetiska barn
ens avvikande utseende som "rasister". 



tid använts i den retorik som konstruerats kring kollektiv större än 
familjen. Deras denotativa omfång har således blivit utsträckt till 
allt större enheter, varvid den ursprungliga kopplingen till den bio
logiska reproduktionen blivit alltmer symbolisk (se figur 4 nedan). 
Det som skiljer etniska grupper och nationer från andra former av 
mänskliga kollektiv är att de är konstruerade kring den oftast helt 
mytologiska föreställningen om gemensamt ursprung som ett 
sammanhållande "kitt". Att termen "nation" kommer från latinets 
"natio" (= att födas) är ett exempel på detta. Retoriken innehåller 
en hel uppsättning av ord relaterade till familj och reproduktion, 
som "blodsband", "bröder", "systrar" m m (se t ex Johnson, Rat-
wik & Sawyer 1987) De känslor som följt med detta biologise-
rande idiom är uppenbarligen tillräckligt starka för att möjliggöra 

ras 

nation' 
'familj' 

'stam' 

klan' 
en gemensam kärna 
av Konnotationer 
("det biologiserande 

idiomet") 

"folkgrupp" 
("etnisk grupp", "ethnie") 

Figur 4. En schematisk illustration av "det biologiserande idiom
et" som en gemensam betydelsemässig nämnare hos termer som 
betecknar begrepp vilka syftar på olika typer av kollektiv. Obser
vera att cirklarna symboliserar betydelser (konnotationer), inte de 
referenter som begreppen i sin tur kan tänkas ha. 



sådana konstruktioner, varvid starka och förhållandevis lättmanipu-
lerbara lojalitetsband etableras. Det biologiserande idiomet som 
grundval för konstruktion av stora sociala enheter kräver synliga 
markörer som indikerar tillhörighet och kontinuitet. I de fall där 
sådana synliga fenotypiska markörer saknats, har de hittats på eller 
konstruerats. I Bantons (1987a) skildring av rasbegreppets euro
peiska idéhistoria ser man tydligt hur under ett visst skede termen 
"ras" kunde användas synonymt med "nation". I vardagslivets 
emiska skikt lever det biologiserande idiomet som ett nätverk av 
betydelsemässiga "fossiler" från olika skeden av den mänskliga 
tankeproduktionens historia - den katolske taxichauffören i Belfast 
(se kap. 1) är ett exempel på detta. 

Det jag kallar "ett proto-rasistisk föreställningssediment" är 
just den uppsättning föreställningar, känslor och termer som är 
förtöjda i det biologiserande idiomet. "Proto" betyder ungefär "ett 
förstadium" och jag menar således att när tankar, känslor och ord 
som ursprungligen varit förankrade i konkreta och för människor 
fundamentalt viktiga livsprocesser (reproduktion och kontinuitet) 
flyttas över till andra - omfångsmässigt större - sammanhang, har 
ett "frö" uppstått som under vissa betingelser kan utvecklas till 
äkta rasism. Vad är det? 

I mina anteckningar från 1989 hade jag skrivit följande 
sekvens: "tankar och känslor kring reproduktion och kontinuitet -
fenotypisk kategorisering - proto-rasism - Thomas-teoremet - ra
sism". Två och ett halvt år senare hjälpte Miles' bok (Miles 1989) 
mig att något bättre artikulera mina tankar. Fenotypisk kategorise
ring är första steget i processen. Existensen av mänskliga grupper 
förutsätter differentiering och särprägel och kroppens yta utgör det 
mest användbara förrådet av differentierande kännetecken. När 
målet att skapa differentiering och särprägel är mycket viktigt och 
kroppen ger otillräckligt underlag för distinktioner, skapas andra 
faktiska men antagna, respektive helt inbillade, markörer (trehöv-
dade barbarer i det antika Kina, avståndet mellan ögonen på Nord
irland mm). Fenotypisk kategorisering, i betydelsen att urskilja ka-
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tegorier (grupper, kollektiv) av människor med hjälp av kroppsliga 
kännetecken är inte liktydig med rasism. 

Nästa steg är att de kännetecken som används i den fenoty
piska kategoriseringen uppfattas som uttryck för reproduktiv kon
tinuitet, vilket innebär att de utrustas med en biologiserande inne
börd. Miles' begrepp "racialisation" kan vara behjälpligt här. "Ra-
cialisation" (jag kan inte hitta någon bra översättning) förutsätter 
inte att termen "ras" existerar. Däremot tror jag, till skillnad från 
Miles (ibid, s 74), att "racialisation" förutsätter att en begreppslig 
(tankemässig) ekvivalent till "ras" föreligger. Denna begreppsliga 
ekvivalent består i att den fenotypiskt avgränsade kategorin upp
fattas som en naturligt existerande, biologiskt självreproduceran-
de, tvåkönad befolkning (det är därför kategorier som "homosex
uella", "män", "kvinnor", "äldre", "vänsterhänta" m fl aldrig kan 
bli föremål för "racialisation"). Det jag tidigare kallat "det biolo
giserande idiomet" bidrar här med föreställningar om reproduktion 
och biologisk kontinuitet. Den så uppfattade kategorin ses nu som 
en till sitt (biologiska) väsen distinkt, relativt oföränderlig, särpräg
lad befolkning. 

Det är sällan "racialiseringsprocessen" stannar vid detta -
det förefaller som om det biologiserande idiomet nästan automa
tiskt medförde tillskrivning av andra, "inneboende" och inte lika 
synliga - 1  ex mentala - egenskaper. Även dessa egenskaper "bio
logiseras". Processen är relationell och kontrastiv, dvs den grupp 
eller kategori som "racialiserar" en annan kategori eller grupp 
"racialiserar" samtidigt sig själv. Det faktum att diverse mänskliga 
kollektiv, främst kanske etniska/nationella grupper och "raskate
gorier", använder endogami (ingifte) som en gränsbevarande me
kanism (inte sällan kopplad till föreställningar om "renhet"), ger 
näring åt det "biologiserande idiomet". I den tragedi som f d Jugo
slavien omvandlats till ser man tydligt hur nära etnicitet har till 
"renhet" i en tillspetsad konflikt - serbernas "etniska rensning" ut
gör ytterligare ett beklämmande exempel på etnicitetens tveeggade 
väsen. Men inte heller "racialiseringsprocessen" är liktydig med 



rasism - mina rapsodiska historiska exempel illustrerar att sådana 
processer tycks sedan urminnes tid ha förekommit i mänskligt 
samhällsliv. 

Jag vet inte om man bland de "racialiseringar" som mänsk
liga kollektiv utsatt varandra för under historiens lopp kan hitta 
sådana som helt saknat en värderande aspekt - det skulle förvåna 
mig om så vore fallet. Det finns emellertid ingenting i "racialise-
ringsprocessen" som förutsätter att sådana värderingar måste vara 
negativa. Först när negativa värderingar föreligger börjar man 
närma sig det som kan kallas rasism. Men negativa värderingar av 
en "racialiserad" kategori av människor kan variera längs ett helt 
spektrum som möjligtvis även är flerdimensionellt. Med det menar 
jag att det inte främst är negativiteten i värderingarna som utgör 
det avgörande kriteriet. Man kan ha starkt negativa uppfattningar 
om en "racialiserad" kategori utan att detta kvalificerar uppfatt
ningarna som en instans av äkta rasism. För detta krävs det sista 
steget, nämligen en särskild värde- och föreställningsdimension 
som jag i brist på bättre kallar dehumanisering. Den "racialisera-
de" kategorin uppfattas som så negativ och hotfull att man i ett 
slags mental "partiell förintelseakt" diskvalificerar kategorins 
medlemmar som människor. Därefter är allt tillåtet. 

Någon skulle kunna hävda att dehumanisering av en katego
ri människor kan - åtminstone teoretiskt sett - ske utan föregående 
"racialisering". Jag tror emellertid att de - beklämmande många -
exempel på dehumaniseringar (oftast med åtföljande folkmord) 
som historien tillhandahåller alltid innehållit en mer eller mindre 
kamouflerad form av "det biologiserande idiomet" och således in
neburit "racialisering". Det förefaller som om den del av vår men
tala utrustning som träder i funktion när vissa typer av kollektiva 
identiteter avgränsas och definieras hade ett särskilt nära till hands 
liggande instrument till sitt förfogande, nämligen det som gör det 
egna kollektivets "mänsklighet" avhängig de andras "icke-mänsk-
lighet". I "racialiseringsprocessens" emiska skikt förefaller 
"mänsklighet" ses som en väsentligen biologisk egenskap. Och det 
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är nästan alltid "de andra" som gör sig skyldiga till omänskliga 
handlingar. Det ironiska är att allt som arten Homo sapiens gör är 
definitionsmässigt mänskligt. 

Etnisk och nationell identitet är psyko-sociala konstruktion
er med ett påtagligt inslag av biologiserande idiom och "racialise-
ring" (att kalla dem konstruktioner gör dem inte mindre verkliga). 
De vilar på tankemässiga/emotionella strukturer som knyter an till 
en gemensam betydelsekärna av "ursprung", "särprägel", "repro
duktion", "kontinuitet" och, alltför ofta, "renhet". I så måtto kan 
man säga att de innehåller proto-rasistiska inslag. Men "proto-
rasism" betyder inte samma sak som "rasism". Forskningens upp
gift här är att på ett mycket djupare - och djärvare - sätt än hittills 
kartlägga de inre och yttre betingelser som får dessa protorasistis-
ka "tanke- och känslomoduler" i vardagslivets psykologiska un
dervegetation att emellanåt omvandlas till handlingar som gör 
människan till något mycket hemskare än vad hon har möjlighet 
att vara. 

9i±ie 
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" Y ^  T "  " 1 ^  är en tvärvetenskaplig forsk-
f I H  I I H  i 1 ningsenhet som 1983 inrät-
V t a ^ J L i A X .  tades vid Stockholms uni
versitets samhällsvetenskapliga fakultet. Till dess forsk
ningsområde hör internationell migration, etnicitet, na
tionalitet och nationalism, främlingsfientlighet och ra
sism, relationer mellan etniska grupper samt migra
tions- och flyktingpolitik. Med jämförande interna
tionella utblickar studeras även livsomständigheter och 
integrationsprocesser hos olika grupper av migranter 
som lever i Sverige. I jämförande perspektiv undersöks 
också de aspekter av det svenska samhället och den 
svenska kulturen som uppenbaras i mötet med etniska 
minoriteter. 
CEIFO är en förkortning av Centrum för invandrings
forskning. Den engelska - och mer adekvata - benäm
ningen är Centre for Research in International Migra
tion and Ethnic Relations. 
Ju mer komplexa och angelägna de företeelser är som 
samhällsvetenskapen studerar, desto mer varsam måste 
man vara med det språk man använder för att beskriva 
och förklara dem. Rasism är en av dessa företeelser. 
Denna bok innehåller, förutom en historisk genomgång 
av användningen av begreppen ras och rasism, också en 
begreppsanalys av dessa två termer, med en kritisk 
granskning av den ideologiskt präglade kampen om 
termernas innebörd . Här förs också en ontologisk och 
kunskapsteoretisk diskussion kring samhällsvetenskap
liga fenomen. 

ISBN 91 87810 37 9 ISSN 1400-3953 


