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Förord 

I denna rapport behandlas två frågor, som ingick i en omfattande 
riksrepresentativ surveyundersökning av svenska folkets förhåll
ningssätt till invandrare och invandring, genomförd 1981 av Sven
ska institutet för opinionsundersökningar på uppdrag av Diskri
mineringsutredningen, Arbetsmarknadsdepartementet. 

De två frågorna som behandlas i denna rapport syftade till 
att i grova drag kartlägga hur människor strukturerar sina före
ställningar om etniska grupper, i synnerhet hur de uppfattar sådana 
grupper med avseende på likheter och skillnader mellan deras kul
turer. Dessa till synes enkla frågor, som handlar om hur människor 
uppfattar likheter och skillnader mellan den egna kulturens värde
ringar och de arton etniska gruppernas kulturer samt hur de klassi
ficerar dessa grupper med avseende på ospecificerad likhet, visade 
sig vid närmare analys beröra grundläggande problem av kunskaps
teoretisk, teoretisk och metodologisk karaktär. Av detta skäl har jag 
ansett det som nödvändigt att relativt ingående analysera de för
utsättningar som de två frågorna bygger på, i synnerhet när det gäl
ler de grundläggande "kognitiva akterna" kategorisering, klassifika-
tion och upplevelse av likhet och olikhet. 

Detta har medfört att rapporten kommit att bestå av två hu
vuddelar, som i viss mån kan läsas oberoende av varandra. I del 1, 
"Teoretisk bakgrund", analyseras de ovannämnda förutsättningarna 
för de två frågorna, med utvikningar till aktuella debatter inom den 
del av socialpsykologin som brukar kallas "social kognition". Sär
skild uppmärksamhet ägnas åt skillnader mellan biofysikalisk och 
psykosocial verklighet som objekt för kategorisering och klassi-
fikation, samt åt veridikalitetsproblem i samband med studier av 
människors föreställningar om främst den psykosociala verklighet
en. I del 2, "Att synliggöra sociala representationer", presenteras en 
empirisk analys av resultaten från de två survey frågorna, med ton
vikt på en icke-metrisk multidimensionell analys av data från fråga 
D 20 i surveyundersökningen, i vilken intervjupersonerna ombads 
att sortera 18 etniska grupper i olika "högar" efter upplevda likheter 
och skillnader dem emellan. Den empiriska analysen bygger till 
icke oväsentlig del på den teoretiska bakgrunden, men den som i 



första hand är intresserad av de empiriska resultaten kan börja läsa 
rapporten på sidan 109, möjligen efter att ha ögnat igenom avsnitt 
1.1, samt sammanfattningen på sid. 104-107. 

I denna nya upplaga från 1992 har vissa förändringar skett 
jämfört med ursprungsversionen från 1984. Alla diagram, tabeller 
och figurer har ritats om och smärre redigeringsmässiga förbätt
ringar har gjorts i vissa avsnitt. Ett nytt kort avsnitt - "Det etniska 
trädet" (2.4.5) - har tillkommit i syfte att redovisa de analyser av 
"sorteringsdata" som gjorts efter den första upplagans publicering. 

Det kan vara intressant att påpeka att sedan 1981, då de data 
som behandlas i denna rapport insamlades, har skattningar av "kul
turell värderingslikhet" (numera endast kallad "upplevd likhet") in
samlats och analyserats i flera olika undersökningar. 1987 genom
fördes en "nedbantad" version av 1981 års riksrepresentativa studie 
och resultaten av skattningarna av "kulturell värderingslikhet" upp
visade en höggradig överensstämmelse med 1981 års resultat. I 
samband med det stora forskningsprojekt om det svenska flykting
mottagandet som genomfördes vid CEIFO åren 1986-1990 har 
skattningar av upplevd likhet insamlats från tre etniska grupper 
(chilenare, kurder och polacker) samt från den svenska befolkning
en i fyra kommuner. Under en studie av jugoslaviska och turkiska 
ungdomars identifikationsmönster 1987 skattade ungdomarna upp
levd likhet till varandra och till 20 andra etniska/nationella grupper. 
Liknande skattningar insamlades även i samband med en undersök
ning av svenska ungdomars attityder till invandring och invandrare 
1990-91.1 alla dessa studier har resultaten kunnat tolkas menings
fullt och gett intressanta kunskapsbidrag. 

I samband med färdigställandet av denna andra upplaga har 
forskningsassistent Hasse Huss - på ett som vanligt kompetent sätt -
korrekturläst hela manuskriptet, föreslagit språkliga förbättringar 
samt monterat figurer och diagram. Agneta Sheikhmous har skrivit 
in det gamla manuskriptet på dator. Tack för hjälpen. 

Stockholm, i juni 1992 

Anders Lange 
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1 TEORETISK BAKGRUND 

1.1 Föreställningar, verklighet och veridikalitet 

I denna rapport analyseras två frågor, eller mera adekvat uttryckt, 
två uppgifter, som ingick i en omfattande, riksrepresentativ survey 
av den svenska befolkningens förhållningssätt till invandring och 
invandrare, genomförd 1981 av Diskrimineringsutredningen och 
Sifo. I den ena uppgiften ombads intervjupersonerna att sortera 18 
kort, med namn på lika många etniska/nationella grupper, i ett val
fritt antal högar, dock lägst en och högst fem, allteftersom de tyck
te att de olika grupperna liknade varandra. Grupper som uppfatta
des som lika skulle placeras i samma hög. Den andra uppgiften 
krävde att intervjupersonerna skulle markera sina bedömningar av 
hur mycket de olika etniska/nationella gruppernas kulturella vär
deringar, mycket allmänt specificerade, liknade deras egna värde
ringar. Bedömningarna gjordes på grafiska skalor med sju markera
de streck från "lika värderingar" till "olika värderingar". 

Huvudsakligen var dessa uppgifter avsedda att ersätta mera 
traditionella frågor rörande människors stereotypa föreställningar 
om (och oftast värderingar av) etniska/nationella grupper. Av etis
ka, teoretiska och metodologiska skäl har sådana frågor blivit allt 
svårare att ställa, då allt fler människor finner det provokativt att ta 
ställning till påståenden av typen "turkar är lata" eller "polacker är 
opålitliga". Massiv evidens föreligger å andra sidan för att genera
liserade, stereotypa föreställningar om både de grupper som man 
själv tillhör, och andra grupper, existerar i varje samhälle och ut
gör viktiga instrument för avgränsning och upprätthållande av 
människors sociala identiteter, vilka i sin tur strukturerar den so
ciala verkligheten och gör den meningsfull. Därför ansåg vi det 
vara både teoretiskt och pragmatiskt viktigt att i surveyundersök-
ningen inkludera frågor som på mera indirekta sätt skulle pejla hur 
människor strukturerar sina föreställningar om etniska/nationella 
grupper. 

Det teoretiska begrepp eller den "variabel" som antas ligga 
bakom dessa två uppgifter i undersökningen är upplevelsen av 



likhet/olikhet, eller "avstånd", mellan olika etniska/nationella grup
per, baserad på de generaliserade (och därför av nödvändighet ste
reotypa) föreställningar människor har om dessa gruppers känne
tecken. Medan frågan om upplevd likhet i värderingar i viss mån 
suggererade intervjupersonerna i vilket avseende de skulle bedöma 
likheten mellan sig själva och de andra, var kortsorteringsuppgift-
en helt "ren" från sådana suggestioner och överlät helt och hållet åt 
intervjupersonerna att (medvetet eller omedvetet) väga de attribut, 
aspekter eller jämförelsedimensioner, som de ansåg vara mest rele
vanta för uppgiften. Detta förfarande innebär metodologiskt sett 
både för- och nackdelar, som diskuteras närmare i det metodolo
giska avsnittet. 

De två uppgifterna förutsätter två grundläggande "kognitiva 
akter": kategorisering och likhetsupplevelse eller -bedömning. I 
båda fallen var den grundläggande kategoriseringen i etniska/na
tionella gruppetiketter (turkar, jugoslaver, engelsmän osv) inbyggd 
1 uppgiftens förutsättningar, då namn på bestämda etniska/natio
nella grupper specificerades. I kortsorteringsuppgiften hade emell
ertid intervjupersonerna möjlighet att utföra en klassifikation av 
dessa kategoriseringar (dvs en taxonomi), utifrån sina föreställning
ar om vad de olika grupperna har gemensamt och vad som skiljer 
dem åt. Mellan de två teoretiska extremfallen att sammanföra alla 
18 grupperna under en enda paraplybeteckning, t ex "människa", 
och att sortera dem i 18 distinkta högar med ett kort i varje (vilket 
dock upgiften inte medgav) finns en rad möjligheter att strukturera 
denna hypotetiska "etniska rymd" på olika sätt alltefter de olikhet
er som finns i människors uppfattningar om vad som är viktigt i 
generella föreställningar om grupper. Då uppgifterna presentera
des för ett representativt urval av Sveriges befolkning mellan 18 
och 70 år, innebar detta en unik möjlighet att erhålla aggregerade 
data om sådana kollektivt delade föreställningar, som allt oftare i 
socialpsykologisk Utteratur kallas "sociala representationer" (jfr 
t ex Moscovici 1981; Lange 1983). 

Medan de två uppgifterna vid en första anblick ter sig rela
tivt enkla och jämförelsevis oproblematiska, ger en djupare analys 



av deras förutsättningar vid handen att de i själva verket aktualise
rar ytterst intrikata spörsmål av både metodologisk och kunskaps
teoretisk art. Detta är nu inte unikt för just dessa två uppgifter. 
Under analysen av återstoden av data från hela surveyundersök-
ningen aktualiserades dessa spörsmål upprepade gånger. Möjligt
vis medför de två uppgifternas innehåll och deras metodologiskt 
mera renodlade karaktär att dessa grundläggande svårigheter 
framstår tydligare än annorstädes. Av dessa skäl är det nödvändigt 
att som en teoretisk bakgrund till analysen av de data som uppgif
terna genererat diskutera dessa svårigheter. 

Låt mig förklara detta närmare. I den uppgift (fråga B 10 i 
surveyformuläret), där intervjupersonerna ombads att på sjugradi-
ga skalor bedöma likheten mellan sina egna (dvs den svenska kul
turens) och de olika etniska/nationella gruppernas värderingar, be
står en intervjupersons svar i 18 markeringar på lika många skalor, 
en för varje etnisk grupp. Låt oss säga att en person har med av
seende på gruppen "kineser" markerat på sjätte skalstrecket, där 
"7" innebär den största bedömda olikheten i värderingar. Intervju
personen bedömer således att kinesernas värderingar generellt sett 
skiljer sig väsentligt från hans egna (och därigenom, förutsätter vi, 
från den svenska kulturens). Hur skall man nu tolka en sådan be
dömning? Svaret på denna fråga är långtifrån enkelt. 

I presentationen av de variabler och index som ingår i under
sökningen (se huvudrapporten, Westin 1983, kapitel 2) benämndes 
det index som bildades utifrån svar på fråga B 10 "etnisk distans". 
Benämningen syftar på den upplevelse av "kulturellt avstånd", 
som vi antog ligga bakom intervjupersonernas bedömningar av lik
heter mellan den egna och de olika etniska/nationella gruppernas 
kulturer. Men vad innebär nu en sådan hypotetisk upplevelse och 
på vilka grunder kan man hävda att ett mått på denna kan träda i 
meningsfulla relationer till alla de andra både "bakgrunds-" och 
psykologiska variablerna i undersökningen? Särskilt om man be
tänker att ett av undersökningens viktigaste syften var att genom
föra en gigantisk kategorisering av den svenska befolkningen (via 
ett representativt urval) i "toleranta" och "intoleranta" visavi in



vandrare och invandring, ligger det lockande nära till hands att be
trakta en markering på en skala i fråga B I O  som ett ganska okom
plicerat uttryck för "xenofobi", dvs motvilja, fientlighet eller avvi
sande förhållningssätt mot de olika etniska/nationella grupperna 
och deras kulturer. Ju högre markering, desto starkare motvilja 
och vice versa. De intoleranta skulle följaktligen förväntas ha ge
nomsnittligt högre skattningar av olikhet än de toleranta och om 
korstabuleringar mot de olika "toleransmåtten" visade signifikanta 
samband, kunde måttet "etnisk distans" sägas ha ett slags teoretisk 
(eller begrepps-) validitet. 

En närmare analys av uppgiften ger emellertid vid handen 
att en sådan tolkning vore helt orimlig. Först och främst tycks den 
förutsätta, antingen att alla kulturer är i väsentliga drag objektivt 
lika varandra (eller rentav identiska) i fråga om centrala värdering
ar, eller i den mån de kan visas vara olika att människor helt sak
nar kunskaper om de objektiva skillnaderna mellan de olika kul
turernas värderingar. Deras markeringar på likhetsskalorna borde 
därför betraktas, inte som bedömningar, utan snarare som projek
tioner. Instruktionen att bedöma likheten mellan den egna och de 
andra gruppernas kulturer skulle med denna tolkning egentligen 
utgöra ett slags projektivt test, i vilket intervjupersonerna projicer
ar varierande grader av avvisande eller accepterande hållning mot 
icke-svenska kulturer. Bedömningen av likhet/olikhet i värdering
ar omvandlas därigenom till en värderande projektion. Om vi nu 
går tillbaka till vår intervjuperson som markerat skalsteget "6" för 
kineser, skulle man tolka denna markering som ett uttryck för en 
starkt avvisande hållning gentemot denna grupp. 

Kulturer är emellertid objektivt olika. Om vår intervjuper
son vid närmare betraktelse visade sig vara en erfaren socialantro
polog, som tillbringat tio år i Kina och har kinesisk kultur som sin 
specialitet, skulle vi sannolikt inte längre vara benägna att utan vi
dare tolka hans markering på likhetsskalan som uttryck för avvi
sande hållning mot kineser. Möjligtvis skulle han med hänvisning 
till sina omfattande kunskaper om den kinesiska kulturen vägra att 
göra någon likhetsskattning av detta enkla slag alls, ett intressant 



alternativ som jag återkommer till i samband med den metodolo
giska diskussionen. Det är däremot mycket troligt att vår social
antropolog skulle acceptera uppgiften att i ett annat sammanhang 
än en surveyintervju ge en mera nyanserad och flerdimensionell 
karakteristik av de centrala värden som enligt hans forskning och 
andra erfarenheter kännetecknar den kinesiska kulturen, och som 
generellt sett kan sägas bilda "kärnan" ("core values") i varje et
nisk kultur (jfr t ex Smolicz 1981,1983). 

En utvikning är på sin plats här. När jag säger att kulturer är 
objektivt mer eller mindre olika varandra, förutsätter jag en dis
tinktion som kanske inte är helt oproblematisk. Det kan nämligen 
ligga nära till hands att i detta sammanhang uppfatta bestämningen 
"objektivt" som liktydigt med "objektivt direkt iakttagbar", i 
bemärkelsen yttre eller materiell. Detta skulle medföra att begrep
pet "kultur" här skulle antas syfta på den materiella, publika kultu
ren, dvs människors beteenden och materiella artefakter, som ju är 
förhållandevis lätta att objektivt fastställa, till skillnad från innehål
let i människors medvetanden och deras undermedvetna. Även om 
begreppet "kultur" har många definitioner och mängden litteratur 
kring dessa kan räknas i tiotals hyllmeter, torde många vara över
ens om att mänskliga beteenden och artefakter är lika viktiga be
ståndsdelar i en kultur som deras subjektiva representationer hos 
de aktörer som producerar och bebor kulturen i fråga. Allmänt sett 
kan således kultur ses som mänskliga beteenden och artefakter till
sammans med dessas kollektiva innebörder. Enligt Hannerz 
(1983) kännetecknas den aktuella diskussionen kring teorier om 
kultur av en allt starkare betoning av den "inre", subjektiva sidan 
hos kulturen - kultur ses som "kollektivt medvetande", dvs vissa 
innehåll i mänskligt medvetande (men även i deras undermedve
tande) som delas av människor tillhörande kollektiv som avgrän
sats på lämpligt sätt. Den av Triandis (1972, 1980) myntade ter
men "den subjektiva kulturen" är närbesläktad, men lider av den 
enligt min mening onödiga begränsningen att enbart syfta på den 
subjektiva representationen av "man-made environment". Kollek
tivt delade föreställningar om den icke av människor framställda 



(eller transformerade) omgivningen är ju  minst lika väsentliga 
beståndsdelar i den subjektiva sidan hos kulturen. 

Teoretiskt sett bör således innehåll i mänskliga medvetan-
den tillskrivas samma dignitet som "sociala fakta", som när det gäl
ler beteenden och artefakter. Metodologiskt sett är de oftast myck
et mer svåråtkomliga än de sistnämnda - en människas biologiska 
kön eller yrke är väsentligt lättare att fastställa än hennes subjekti
va köns- eller yrkesidentitet. En objektiv beskrivning av en kultur 
nödvändiggör således även en objektiv beskrivning av "det kollek
tiva medvetandet" hos kulturens aktörer, dvs en objektivering eller 
ett synliggörande av deras kollektivt sammanlänkade subjektivi-
teter. Då den del av kulturen som så att säga "finns inne i män
niskornas huvuden" (jfr Hannerz 1983) inte är direkt tillgänglig 
för andra än aktörerna själva (och inte ens för dessa vad beträffar 
det undermedvetna), måste ett sådant synliggörande alltid gå via 
uttryck av olika slag, med alla åtföljande metodologiska validitets-
problem. Det försök att göra en bestämning av den svenska sub
jektiva kulturen som Westin genomför (Westin 1983) utifrån in
tervjupersonernas svar på "Jag är ..."-frågan är ett exempel på ett 
sådant synliggörande. Så länge analysen av svaren rör sig med de 
kategorier och bestämningar som intervjupersonerna själva pro
ducerat vid intervjutillfället, kan analysen (eller beskrivningen) 
sägas vara emiskX), för att använda en socialantropologisk term för 

1) Distinktionen emisk-etisk syftar inom socialantropologin på två olika 
perspektiv vid studier av kulturer, men kan utvidgas till att gälla studiet av 
alla sociala fenomen. Det emiska perspektivet beskriver en kultur med 
hjälp av kategorier och begrepp som används av aktörer inom denna kul
tur, dvs "inifrån". Det etiska perspektivet innebär att man beskriver kultu
ren med generella teoretiska (analytiska) termer, som inte ingår i aktörer
nas egna vokabulärer och antas äga giltighet för beskrivning av vilken kul
tur som helst. I fortsättningen använder jag begreppen emisk-etisk mera 
generellt. Emiskt perspektiv innebär då människors vardag.mppfattningar 
om sig själva och sin omvärld (oavsett dessas kulturella specificitet), me
dan etiskt perspektiv syftar p& forskarens analytiska, teoretiska begrepp 
för beskrivning och förklaring av människors individuella och kollektiva 
föreställningar och handlingar (se även Lange & Westin 1981, kapitel 10). 



"aktörsperspektivet". Det slags objektivitet i beskrivningen av kul
turen som jag talar om här - det vill säga att synliggöra det subjek
tiva medvetandeinnehållet - skulle därför kunna kallas emisk meto
dologisk objektivitet. 

Så fort analysen av svaren lyfter från de bestämningar som 
individerna själva använt i sina självbeskrivningar och börjar ex 
trahera "överindividuella" eller kollektiva innebördsdimensioner, 
vilket sker i kapitel 7, börjar den närma sig det etiska förhållnings
sättet, dvs forskar-, observatörsperspektivet, då de benämningar 
som de kollektiva innebördsdimensionerna får inte behöver återfin
nas i aktörernas egna vokabulär för självbeskrivningar. Då denna 
analys emellertid har sin utgångspunkt i aktörernas emiska självbe
skrivningar, och (förhoppningsvis) hela tiden är förtöjd i dessa, 
skulle objektivitets aspekten i en sådan emisk-etisk analys kunna 
kallas emisk-etisk metodologisk objektivitet. Objektivitetsproble
met rör då i första hand frågan om hur korrekt, eller med aktörer
nas verklighet överensstämmande, forskarens sätt att beskriva 
aktörernas medvetandeinnehåll är, samt hur väl förankrade de 
"överindividuella", etiska innebördsdimensionerna är i aktörernas 
egna självbeskrivningar. Detta skulle motsvara det komplementä
ra, emisk-etiska tillvägagångssätt som bl a Triandis (1972, 1975, 
1979, 1980) förordar för tvärkulturella studier av psykosociala fe
nomen (se även Cole et al 1971; Cole 1975; Price-Williams 1980; 
Zavalloni 1980)2). 

Denna utvikning mynnar således ut i slutsatsen att en objek
tiv beskrivning av en kultur kräver dels en korrekt rekonstruktion 
av aktörernas egna kategorier, begrepp, värden m m, dels en kor
rekt beskrivning av det innehåll i kulturen, som s a s  ligger utanför 
människornas huvuden, varvid de två aspekterna oftast är oupplös
ligt sammanlänkade. Att detta sedan i många fall leder till formi

2) Denna problematik diskuteras även av bl a Holy (1983) i en kollektiv 
recension av boken "The Structure of Folk Models". Enligt Holy bör 
varken antropologisk beskrivning eller förklaring ändra den emiska 
innebörd som de beskrivna och förklarade fenomenen har för aktörerna 
inom kulturen i fråga. 



dabla metodologiska problem är en annan fråga. Att fastställa en 
objektiv skillnad mellan två kulturer förutsätter följaktligen att de 
båda kulturerna först beskrivits objektivt i ovan anförd betydelse, 
t ex genom att de centrala värdena i respektive kultur formulerats 
och de yttre konsekvenserna av deras tillämpning beskrivits. So
cialantropologin tillhandahåller många exempel på att detta långt
ifrån är någon enkel uppgift - den senaste kontroversen kring 
Margaret Meads klassiska beskrivning av den samoanska kulturen 
kan illustrera detta (se Freeman 1983). 

Försök har gjorts att konstruera beskrivningsscheman eller 
"index" för objektiva jämförelser mellan kulturer: Triandis (1972, 
1980) har gjort sådana jämförelser utifrån sitt komplementära, 
emisk-etiska perspektiv; Smolicz (1981, 1983) inriktar sig mera på 
verkligheten "inuti människornas huvuden" i sina försök att sys
tematisera och jämföra de centrala värden som kännetecknar några 
europeiska kulturer representerade bland invandrare i Australien; 
Biterman (1983) har i sin analys av orsaker till etnisk bostadsseg
regation i Stockholms-området konstruerat ett mått på "objektivt 
kulturellt avstånd", baserat på uteslutande "etiska" dimensioner. 

Om vi nu återvänder till vår hypotetiska socialantropolog 
och Kina-specialist som råkat bli intervjuperson i vår survey, skul
le hans eventuella markering av skalsteg "6" på likhetsskalan rö
rande jämförelsen mellan svensk och kinesisk kultur kunna antas 
huvudsakligen avspegla, i ovan diskuterade bemärkelse, objektiva 
skillnader mellan de två kulturerna, förutsatt att hans bedömning 
skulle vara helt fri från emotionella och värderande förhållnings
sätt mot de två kulturerna. I detta sammanhang måste jag avstå 
från att diskutera den psykologiska rimligheten i det sistnämnda 
antagandet, åtminstone vad beträffar socialantropologer. Det för 
denna framställning viktiga är konstaterandet att kulturer har (en
ligt ovan) "yttre" och "inre" kännetecken som åtminstone i princip 
kan objektivt fastställas och att en människas föreställningar om 
dessa kännetecken i varierande grad kan vara korrekta beskrivning
ar av kännetecknens faktiska beskaffenhet. När de är korrekta, kan 
de sägas vara objektiva i bemärkelsen "sanna" eller "med verk



ligheten överensstämmande". I fortsättningen kommer jag i stället 
för termer som "objektiv", "sann" eller "valid" företrädesvis an
vända begreppet "veridikal", då jag finner det lämpligare inte 
minst på grund av att det används vid diskussioner om relationen 
mellan människans föreställningar om verkligheten och verklighe
tens faktiska beskaffenhet, såsom denna framstår utifrån den vid 
viss tidpunkt givna kunskapen (jfr Kruglanski & Ajzen 1983 till 
vilka jag återkommer längre fram). 

Jag är väl medveten om att termen "veridikalitet" kan upp
fattas som problematisk, då dess etymologiska ursprung (från lati
nets "veridicus"=sanningsenlig, sanningssägare) anknyter till den 
formidabla kunskapsteoretiska problematiken kring sannings
aspekter på mänsklig kunskap.3) Icke desto mindre anser jag att 
termen är både klarare och ärligare än sådana förment mera tek
niska termer som t ex "validitet", som i grund och botten syftar på 
samma sak. När man t ex, som i ifrågavarande survey, diskuterar 
huruvida validiteten hos ett index, avsett att synliggöra dimen
sionen "intolerans" i människors föreställningar om invandrare, 
kan äventyras (dvs felvridas) av människors benägenhet att svara 
på ett "socialt önskvärt" sätt på intervjufrågorna, berör diskussion
en i själva verket en komplex veridikalitetsproblematik: den di
mension eller "variabel" som indexets frågor antas mäta förutsätts 
existera som en psykologisk realitet hos de intervjuade männis
korna, som även antas ha ett slags "sanna värden" på denna varia
bel, som under "felfria" (??) mätbetingelser får sina korrekta ut
tryck i de svar de ger på indexets frågor. I den mån man med di
verse knep anser sig ha lyckats att i efterhand bedöma riktningen 
hos de olika "felkällorna" (t ex social önskvärdhet) bedömer man 
indexets validitet som "god", vilket innebär att det antas på ett kor
rekt (dvs veridikalt) sätt avspegla faktiskt existerande psykologis
ka egenskaper hos intervjupersonerna, som då kan relateras till di
verse andra, inre och yttre, kännetecken. 

För att ytterligare klargöra detta problemkomplex tar jag 

3) Se även fotnot på sidan 25. 



som exempel en annan fråga i surveyformuläret, B 9, i vilken in
tervjupersonen ombeds att genom markering på något av sex giv
na intervall (från "mindre än 5 000" till "100 000 eller fler") upp
skatta det antal invandrare från 18 olika nationaliteter som för när
varande (1981) finns i Sverige. Detta är för övrigt den enda fråga i 
intervjuformuläret där forskaren sitter inne med relativt opro
blematiskt "facit" rörande verkliga förhållanden. Intervjuperson
ens svar kan därför bedömas som "rätt" eller "fel", samt, vid "fel", 
huruvida det rör sig om över skattning eller underskattning. I detta 
fall rör frågan förhållanden (eller verklighet) som ligger "utanför 
intervjupersonens huvud" och hennes uppfattningar om dessa för
hållanden kan därför vara mer eller mindre korrekta, dvs veridika-
la. Att beträffande gruppen "zigenare" svara att man uppskattar 
deras antal till "100 000 eller fler" är således inte en veridikal före
ställning, då det faktiska, exakta antalet är betydligt lägre. Om det 
faktiska antalet vore helt okänt, skulle frågan vara meningslös att 
ställa, då den är avsedd att fungera som en blandning av ett (skä-
ligen enkelt) kunskapsprov och ett (likaledes enkelt) projektivt 
test. Det faktum att vissa personer kraftigt över- eller underskattar 
storleken av vissa etniska grupper kan ges psykologiska tolkning
ar, vilket dock förutsätter att det korrekta antalet är känt. Det in 
korrekta svaret från en intervjuperson kan således antas bestå av -
i okända proportioner - bristande kunskaper och någon psykolo
gisk faktor, t ex rädsla för "översvämning av främmande folk
slag". 

I denna fråga är de faktiska förhållandena inte särskilt svåra 
att fastställa, vilket möjliggör meningsfulla (men självfallet försik
tiga) tolkningar av intervjupersonernas bedömningar. Värre blir 
det i detta avseende när en fråga visserligen gäller intervjuperson
ens föreställningar om den externa (dvs utanför intervjupersonens 
huvud existerande) verkligheten, men där forskaren inte har till
gång till "facit", dvs någorlunda korrekt och entydig information 
om faktiska förhållanden. Fråga A 10 är ett exempel på detta. I 
denna fråga ombeds intervjupersonen att bedöma i vilken utsträck
ning hon tror att invandrare behandlas sämre än infödda svenskar 



på det sociala vardagslivets olika arenor. Det index som bildats uti
från svaren på denna fråga avses mäta "föreställningar om diskri
mineringens utbredning". Den externa sociala verklighet som des
sa bedömningar eller föreställningar skall gälla är således den fak
tiska utsträckning i vilken invandrare utsätts för illegitim negativ 
särbehandling, som är en företeelse av betydligt större komplexitet 
än "antalet invandrare av olika nationaliteter". Icke minst på grund 
av diskrimineringsbegreppets problematiska karaktär (se Lange & 
Westin 1981, kapitel 1), men även på grund av metodologiska och 
praktiska svårigheter föreligger inte någon korrekt, entydig infor
mation om diskrimineringens faktiska utbredning i Sverige. 

I den mån några tolkningar av svarsmönstren på fråga A 10 
kan göras, måste detta ske utifrån forskarens egna föreställningar 
om eller bedömningar av samma förhållanden.4) Att t ex säga att 
vissa personer tenderar att "bagatellisera" diskrimineringen eller är 
"okänsliga" för den förutsätter att forskaren relaterar deras svar till 
någon tänkt "normalbedömning", som i detta fall rimligtvis måste 
läggas någonstans mellan extrempunkterna "aldrig" och "alltid", 
dvs kring "ibland" och "ofta". Intervjupersonens svar kan i detta 
fall ses som en funktion av a) den faktiska bristen på entydiga och 
tillförlitliga informationer om det faktiska förhållandet, b) respon-
dentens kunskaper om den befintliga informationen, blandade med 
generaliserade egna observationer och c) psykologiska faktorer av 
olika slag, t ex intolerans, bristande observans m m. 

Nåväl. Denna långa utvikning till veridi kali tetens gungflyn 
leder nu tillbaka till vårt ursprungliga problem, dvs frågan hur sva 
ren på fråga B I O  kan tolkas. Det torde nu vara alldeles uppenbart 
att problemet med "facit" till frågan, dvs en emiskt-etiskt objektiv 
beskrivning av de olika gruppernas centrala kulturella värderingar, 
är flera digniteter mer komplicerat än uppgiften att i anslutning till 
fråga A 10 objektivt beskriva förekomsten av diskriminering i 
Sverige. Ett slags "enkel" veridikalitet hos människors föreställ

4) Vilket är ett av de kriterier på veridikalitet, som enligt Kruglanski & 
Ajzen (1983) används i studier av människors sociala kognitioner. Se 
även avsnitt 1.2.1. 



ningar om andra kulturer kan man tänka sig när de frågor de om
beds att besvara är någorlunda välavgränsade: om t ex en person 
föreställer sig att alla muslimer tror på Zeus eller att de flesta po
lacker är fanatiska buddister är det inte särskilt problematiskt att 
ifrågasätta veridikaliteten i sådana uppfattningar. Men i fråga B I O  
är de centrala kulturella värderingar som skall bedömas mycket 
vagt antydda och man får förmoda att intervjupersonerna gör ett 
slags helhetsbedömningar utan att tänka på särskilda aspekter, el
ler också ignorerar de alla aspekter utom en, som de väljer som ett 
avgörande kriterium. Om detta vet vi nästintill ingenting. Icke de
sto mindre är det nödvändigt att vid analysen av data utgå ifrån att 
en okänd proportion av en människas kunskaper om faktiska, ob
jektiva skillnader mellan kulturer ingår som en komponent i hen
nes bedömning av värderingslikhet. Till de andra tänkbara kom
ponenterna i denna bedömning återkommer jag i samband med 
analysen av data. 

Då den föregående diskussionen är viktig dels för analysen 
av data från de två uppgifterna, dels för det närmast följande av
snittet, i vilket de två grundläggande "kognitiva akter", kategori-
sering och likhetsupplevelse, som ligger till grund för de båda 
uppgifterna diskuteras, kan det vara befogat att i ett schema sam
manfatta de viktigaste problemen (se figur 1 nästa sida). 

Nog ser figuren komplicerad ut, men man får inte glömma 
att den utgör ett försök att schematisera en verklighet som är be
tydligt mera komplicerad. Vid en första anblick kan det förefalla 
egendomligt att både forskaren och aktören-intervjupersonen i 
modellen placeras utanför den verklighet om vilken de har före
ställningar (bl a kunskaper), samt därmed sammanhängande värde
ringar och intentioner. Förvisso är både forskaren (som ju också är 
aktör) och aktör 1 "nedsänkta" i denna verklighet. Men åtminstone 
teoretiskt sett kan intervjuerna vid en survey ses som en akt där de 
aktörer som valts till intervjupersoner samt forskaren temporärt 
"lyfts ut" ur deras (åtminstone delvis) gemensamma verklighet och 
låses i rollerna "observatören" och "de observerade". De observe
rades verklighet fryses i ögonblicksbilder som blir "data". I detta 



Figur 1. Relationer mellan föreställningar, verklighet och veridika-
litet. För förklaringar av beteckningar se sid. 18-19. 



avseende kan man se den verklighet ur vilken de blivit "utlyfta" 
som extern i förhållande till både forskaren och aktörerna/interv
jupersonerna. Man kan således säga att den del av den psykosocia-
la verkligheten, som etiketteras "antal invandrare av olika nationa
liteter i Sverige år 1981" respektive "förekomsten av diskriminer
ing i Sverige" är företeelser i den så externaliserade verkligheten, 
om vilka både forskaren och intervjupersonerna i varierande ut
sträckning har föreställningar och kunskaper. 

Genom de frågor och uppgifter som ingår i surveyintervjun 
försöker forskaren avtäcka eller synliggöra intervjupersonens före
ställningar, och de värderingar och intentioner som förknippas 
med dessa föreställningar. I det här fallet gäller det föreställningar 
om det segment av den psykosociala verkligheten, som kallas "et
niska relationer". Intervjupersonens förhållningssätt gentemot den
na verklighet är inte manifesta för forskaren, utan antas bli synliga 
genom de uttryck som svaren på intervjufrågorna tar sin form i. 
Man ser då tydligt att vägen mellan intervjupersonens föreställ
ningar m m och forskarens tolkningar av dessa består av flera 
komplicerade steg.5) Varje sådant steg aktualiserar olika validitets-
eller veridikalitetsproblem. Det hela kompliceras ytterligare av 
den omständigheten att forskarens tolkningar ofta har formen av 
kategoriseringar och klassifikationer (t ex typologiseringar som 
"tolerant", "inifrån styrd", "traditionsstyrd" m m), som antas syfta 
på mera "djupliggande" egenskaper hos intervjupersonen. Dessa 
klassifikationer är emellertid inte identiska med föreställningar, 
värderingar eller annat medvetandeinnehåll. Föreställningar m m 
ses då snarare som funktioner av dessa djupliggande "latenta varia
bler". I själva verket är emellertid även denna komplikation en 
nästintill arrogant förenkling av det mänskliga psykets intrikata 
struktur och dynamik. Vad beträffar de frågor i intervjuformuläret 
som vi här sysslar med, B I O  och D 20, skulle en tänkbar kedja 
kunna se ut så här: 

5) Det bör påpekas att i en intervjusurvey ligger ytterligare ett steg mel
lan forskaren och respondenterna, nämligen intervjuarna. 



Osäker identitet (låg självkänsla) -*• intolerans (+ okänd mängd 
kunskap) -*• föreställningar om etniska grupper och deras kultur
er -> stort upplevt kulturellt avstånd -*• markering på skala i frå
ga B 10"*- index -*• tolkning. 

Den streckade vertikala linjen i denna tänkta kedja av steg mellan 
intervjupersonens egenskaper och forskarens tolkning symbolise
rar skiljeväggen (anatomiskt kan den ju syfta på intervjupersonens 
skallben) mellan intervjupersonens inre värld och forskarens tolk
ande hypoteser om denna världs egenskaper. Om man en stund 
uppehåller sig vid de aspekter av intervjupersonens inre värld som 
främst intresserat oss i surveyundersökningen - föreställningar, 
värderingar och intentioner - inser man att de två sistnämnda skil
jer sig från föreställningar åtminstone i ett väsentligt avseende: de 
kan inte syfta direkt på objekt eller företeelser i den externa verk
ligheten (t ex invandrare, invandring m m), utan avser i första 
hmd föreställningar eller inre representationer som individen har 
av dessa. På något annat sätt kan det faktiskt inte förhålla sig. Det
ta är nu inté liktydigt med solipsism (åsikten att endast mina före
ställningar existerar), utan poängen är i stället att all verklighet är 
tillgänglig för individen endast genom hans perceptioner och före
ställningar, av vilka de mest veridikala kan tillerkännas rangen av 
k u n s k a p ^  

Medan objektet för föreställningen "förekomsten av dis
kriminering i Sverige" är den faktiska förekomsten av diskrimine
ring, är objektet för värderingen "jag gillar inte diskriminering" 
individens före ställning om företeelsen diskriminering, i största 
allmänhet eller i svensk tappning. Likaledes är individens inten
tion med avseende på t ex invandring i Sverige i första hand riktad 
mot hans föreställning om denna företeelse, även om det vanliga 
språkbruket lätt suggererar fram intrycket att intentionen avser fö
reteelsen "invandring" i den externa verkligheten. Fishbein & Aj-
zen, vilkas innovationer inom attitydforskningens begreppsapparat 
i stor utsträckning legat till grund för vår survey, tycks inte upp
märksamma denna grundläggande distinktion. Observera nu att 



jag inte hävdar att "verkligheten " är summan av våra föreställ
ningar om den. Jag utgår i stället ifrån den tesen (av somliga kal
lad "naiv") att en av våra föreställningar oberoende extern verklig
het existerar, om vilken dessa föreställningar i varierande grad kan 
vara (veridikala) kunskaper. För en viss aktör utgörs en del av 
denna för honom externa verklighet av det som finns "i andra 
människors huvuden", bl a deras föreställningar.® 

Man skulle faktiskt kunna säga att när två individer, för 
åskådlighetens skull utrustade med väsentligt olika psykologiska 
och sociala kännetecken (t ex en extremt tolerant och en extremt 
intolerant), värderar "invandring", är det egentligen inte samma 
företeelse de värderar. Även i den till synes enkla bemärkelsen 
"förekomst av utländska medborgare i Sverige" är företeelsen 
"invandring" mycket komplex. När de två personerna tillfrågades -
direkt eller indirekt - om sin värdering av invandring, är denna 
företeelse subjektivt representerad hos dem genom föreställningar, 
av vilka en okänd andel är kunskaper om invandringens objektivt 
fastställbara aspekter. Objektet för dessa föreställningar är "invan
dring" i den externa verkligheten, men det är föreställningarna och 
inte den externa verkligheten som är både objekt och underlag för 
det värderande förhållningssättet. Det som egentligen värderas av 
den tillfrågade intervjupersonen är således ett annat slags före
teelse, nämligen den mentala företeelsen "mina föreställningar om 
invandringen i Sverige", sedd emiskt inifrån den tillfrågade per
sonens subjektiva utsiktspunkt.7) Av allt att döma är människors 

6) Egentligen syftar "intention" i Fishbein & Ajzens modell (jfr Fishbein 
& Ajzen 1980; Fishbein 1980) på individens beteende i förhållande till 
något objekt. I vår surveyundersökning använder vi termen intention i sam
manhang där den syftar på andras beteenden, inte individens egna (t ex 
myndigheters m m). Vi antar dock att individens svar på frågor om inten
tioner säger något om hans egna, sannolika intentioner med avseende på 
tänkt eget beteende i de sammanhang som frågan syftar på. 
7) Stereotypibegreppets fader, W. Lippman, kallar detta "pictures in our 
heads". Lippman (1922) menar att vi oftast inte agerar direkt med av
seende på den externa verkligheten, utan via subjektiva och av oss själva 
konstruerade representationer av densamma. 



föreställningar om komplexa psykosociala företeelser allt annat än 
löst hopfogade konglomerat. Det är därför rimligare att se en män
niskas föreställningar om ett segment av den externa verkligheten 
som ett mer eller mindre välorganiserat system, som i varierande 
utsträckning kan ha karaktären av en implicit, oartikulerad teori 
om företeelsen i fråga. En sådan "lekmannateori" omfattar ofta 
uppfattningar om företeelsens ursprung (dvs främst dess orsaker) 
och dess eventuella konsekvenser, både de som redan anses ha in
träffat och de som kan tänkas inträffa. Sådana lekmannateorier 
med vidhängande orsaksattributioner ingår som väsentliga be
ståndsdelar i mera omfattande system av föreställningar m m som 
kallas sociala representationer och som jag hänvisat till i det före
gående. 

När människor tillfrågas om sina värderingar rörande en 
viss social företeelse, hänför sig dessa värderingar i första hand till 
dessa komplexa föreställningssystem som i varierande utsträck
ning är lekmannateorier. Sådana teorier görs i ökande utsträckning 
till föremål för undersökningar inom en vital och lovande gren av 
socialpsykologin, den kognitiva socialpsykologin (se t ex Antaki 
1981; Heelas & Lock 1981; Furnham & Henderson 1983; Kluegel 
& Smith 1981; Lange 1983). För att förstå en individs värderande 
förhållningssätt visavi t ex företeelsen "invandring i Sverige" mås
te man därför ganska ingående kartlägga det system av föreställ
ningar som utgör individens "teori" om denna företeelse. Denna 
"teori" inkluderar attributioner av orsaker till invandringen (sanno
likt både strukturella och individuella sådana) och föreställningar 
om invandringens redan inträffade och framtida konsekvenser. I 
en jämförelse mellan den extremt tolerante och den extremt intole
rante skulle det troligtvis visa sig att dessa föreställningssystem är 
väsentligt olika hos de två individerna, även om de kan tänkas 
innehålla samma element av veridikal kunskap om vissa faktiska 
förhållanden som ingår i företeelsen "invandring". I vår survey-
undersökning förelåg, bland annat av tidsskäl, mycket små möjlig
heter att på ett tillfredsställande sätt kartlägga relevanta föreställ
ningssystem och lekmannateorier hos intervjupersonerna. 



I sin modell för studier av sambanden mellan det som tidi
gare kallats "attityder" och beteenden hävdar visserligen Fishbein 
& Ajzen (1975; se även Ajzen & Fishbein 1980; Fishbein 1980) 
att värdering av ett objekt (i den externa verkligheten, min anm.) 
är en funktion av individens föreställningar om detta objekt. I en
lighet med ovan diskuterade distinktioner anser jag dock att deras 
formulering är missvisande. Man får lätt intrycket att två personer 
som kännetecknas av väsentligt olika föreställningssystem om en 
viss företeelse i den externa verkligheten, ändå (enligt Fishbein & 
Ajzen) kan sägas förhålla sig värderande till detta objekt, som 
följaktligen antas vara ett och samma för dem båda. Objektet i frå
ga kan emellertid inte vara närvarande för respektive individ på 
annat sätt än genom dess interna representationer hos individerna, 
dvs föreställningssystem. Därför anser jag det vara mera egentligt 
att säga att värderingarna hänför sig till två olika mentala objekt, 
som i sin tur refererar till samma externa företeelse.8) 

Om vi nu går tillbaka till figur 1 ser vi att diskussionen syf
tar på relationen mellan aktör 1 :s (dvs intervjupersonens) inre rep
resentationer av den externa psykosociala verkligheten och denna 
verklighets faktiska beskaffenhet, såsom denna framträder i ac
cepterade kunskaper. Detta är i själva verket det andra av de tre 
kriterier på föreställningars veridikalitet som Kruglanski & Ajzen 
(1983) diskuterar (se även avsnitt 1.2.1). För att i fortsättningen 
kunna särskilja de olika veridikalitetsproblem som uppträder i 
relationerna mellan schemats huvudkomponenter - forskaren, 
aktör 1 (intervjupersonen) och den externa psykosociala verklighe
ten - betecknas de olika veridikalitetstyperna med skilda symboler: 
Veridikaliteten i aktörens föreställningar om den externa verk
ligheten (inklusive andra aktörers medvetandeinnehåll och egen
skaper) = Vaf_ve 

8) Efter det jag skrivit detta avsnitt hittade jag liknande invändningar i 
en artikel av Sarver (1983), i vilken han genomför en kritisk analys av 
Fishbeins & Ajzens "theory of reasoned action". För övrigt är detta 
slags distinktioner allt annat än främmande för filosofer. 



Veridikaliteten i forskarens föreställningar om aktörens medvetan
deinnehåll (föreställningar m m) utifrån aktörens uttryck (emisk 
metodologisk objektivitet) = 

Veridikaliteten i forskarens tolkningar och slutsatser med avseen
de på "latenta" egenskaper hos aktören (t ex tolerans, traditions
styrning mm) ( emisk-etisk metodologisk objektivitet) = 

Veridikaliteten i forskarens föreställningar om den externa verklig
heten (inklusive andra aktörers medvetandeinnehåll och egen
skaper) = Vff_ve 

Då kedjan mellan å ena sidan latenta egenskaper hos aktören och 
forskarens tolkningar av dessa egenskaper å den andra innehåller 
flera steg, tillkommer mera specifika veridikalitetsproblem för vart 
och ett av stegen: hur väl avspeglar en viss föreställning som aktör
en har en latent egenskap hos honom, t ex tolerans? Hur väl av
speglar aktörens uttryck, t ex ett svar på en intervjufråga, denna 
föreställning? Hur väl avspeglar det mått eller index som forska
ren konstruerar utifrån svaret alla de föregående länkarna i ked
jan? 

När det gäller veridikaliteten i forskarens respektive aktör
ens/intervjupersonens föreställningar om den (för båda) externa 
verkligheten, kan man nu tänka sig att rangordna företeelser i den 
na verklighet med avseende på den grad, i vilken det föreligger en 
etablerad och med accepterade kriterier (för viss kulturkrets och 
vid viss tidpunkt) prövad kunskap om företeelsernas objektiva 
kännetecken. I vår survey skulle företeelsen "antalet invandrare av 
en viss nationalitet i Sverige 1981" vara ett exempel på ett sådant 
segment av den sociala verkligheten, om vilket det föreligger en 
höggradigt veridikal och förhållandevis lättillgänglig kunskap. 
Företeelsen "förekomst av etnisk diskriminering i Sverige" skulle 
hamna betydligt lägre ned i rangordningen, då någon veridikal 
kunskap om denna företeelse inte föreligger. Företeelsen "den 
kinesiska kulturen" är oerhört omfattande, komplex och svår



tillgänglig och den veridikala kunskap som eventuellt föreligger 
om dess objektiva kännetecken är knappast lättillgänglig för de 
flesta. Man kan även i detta sammanhang notera, att de sociala 
företeelser som flera frågor i vår surveyintervju syftar på, skiljer 
sig väsentligt sinsemellan vad beträffar komplexitet eller flerdi-
mensionalitet. Då företeelserna i frågorna betecknas med till synes 
enkla verbala etiketter, förleds man lätt att tro att det i alla fall 
handlar om i komplexitetshänseende likvärdiga fenomen. 

Det förhåller sig sannolikt så att ju  mindre det finns av ver-
idikal, accepterad och lättillgänglig kunskap om en social före
teelse, ju mer komplex denna företeelse är och ju vitalare intressen 
och behov den berör hos människor, desto större blir inslaget av 
"lekmannateorier" om företeelsen i fråga i människors subjektiva 
representationer av denna. Desto större blir troligen även inslaget 
av värderande konnotationer i dessa lekmannateorier. Det är i 
själva verket just ett sådant antagande som ligger till grund för 
Tajfel & Forgas (1981) analys av kognitiva och evaluerande proc
esser i social kategorisering (främst stereotypier). De jämför den 
fysikaliska verkligheten med den sociala med avseende på tillgång 
till veridikal kunskap. Beträffande konsekvenserna av icke veridi
kala föreställningar konstaterar de att: 

"In the case of judgments applying to the physical 
environment, it is likely that shifts [dvs biases, min 
anm] leading to erroneous and maladaptive respon
ses will be quickly eliminated due to the potential 
availability of objective, reliable feed-back about 
physical objects. In the case of the social environ
ment, the information received [about, for example, 
the personal characteristics of people] is generally 
much more ambiguous to interpret and lacking in 
clear-cut criteria for its validity (dvs veridikalitet, 
min anm)" (Tajfel & Forgas 1981, s. 117). 

Vad de syftar på här är i första hand den principiella skillnaden 
mellan fysikalisk och social verklighet i fråga om möjligheten att 
uppnå veridikal kunskap, som genom feedback med ofta kännbara 



konsekvenser relativt snabbt kan korrigera icke veridikala föreställ
ningar. När det gäller den sociala verkligheten kommer de princi
piellt väsentligt mer begränsade möjligheterna till en sådan veridi-
kal kunskap att medföra att värderande och normativa kriterier får 
stark genomslagskraft i konstruktionen och upprätthållandet av 
sociala kategoriseringar, t ex etniska stereotypier. Jag är benägen 
att hålla med om denna beskrivning, men vill komplettera den 
med mitt tidigare resonemang, som innebär att tillgången på veridi-
kal kunskap om sociala företeelser varierar med arten av och 
komplexiteten hos dessa företeelser. Dessa reflexioner utgör vikti
ga förutsättningar för analysen av den typ av data som surveyfrå-
gorna B 10 och D 20 gett upphov till, men ger även ett kritiskt 
perspektiv på analysen av övriga data från surveyundersökningen. 

Tajfel & Forgas resonemang knyter frågan om förutsätt
ningar för social kategorisering till veridikalitetsproblem i sam
band med mänskliga föreställningar om den sociala verkligheten. 
Som kunskapsobjekt betraktad skiljer sig denna verklighet i vissa 
avseenden väsentligt från den biofysikaliska verkligheten. Med 
utgångspunkt i analysen i detta avsnitt kan vi nu gå över till att dis
kutera de två grundläggande kognitiva akter kategorisering och 
likhetsupplevelse som dels utgör förutsättningar för surveyfrå-
gorna B I O  och D 20, dels även är att betrakta som grundvalar för 
mänsklig kunskap överhuvudtaget. 

1.2 Kategorisering, verklighet och sociala representationer 

I en artikel med den talande titeln "Categories, life and thinking" 
reflekterar biologen Ghiselin (1981) över klassifikationens och 
kategoriseringens fundamentala roll i kunskapsprocessen: 

"Ofall operations through which we obtain knowl
edge, classification ranks among the most fundamen
tal. " 

Att klassificera och därigenom strukturera och organisera omvärld
en är en grundläggande kunskapsakt. Detta morfologiska formgi-
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vande och taxonomiska9) arbete innebär att myllret av fenomen i 
omvärlden ges form och benämns, vilket är en oundgänglig förut
sättning för all annan kunskap. Den kognitiva psykologin har 
också sedan några decennier intresserat sig för kategorisering som 
kognitiv akt, som dock enligt Rosch (1978) till relativt nyligen be
traktats som godtycklig och relativ till sin natur, varför frågan om 
dess djupare ursprung och natur (t ex i fråga om biologisk förank
ring kontra kulturell bestämning) sällan aktualiserades. I en nume
ra klassisk bok från femtiotalet skrev Bruner m fl (1956) om kate
goriseringens ekonomi serande roll: 

"Categorizing serves to cut down the diversity of ob
jects and events that must be dealt with uniquely by 
an organism of limited capacities." 

Världen erbjuder ett praktiskt taget oändligt antal potentiellt olika 
stimuli, varför den livsavgörande om inte rentav livsdefinierande 
uppgiften för alla organismer med begränsad förmåga att ta emot 
och behandla information är att segmentera omgivningen i katego
rier, med vilkas hjälp icke helt identiska, men på ett för organis
men relevant sätt besläktade, fenomen kan behandlas som likvär
diga. Man får förmoda att de perceptuella och kognitiva mekanis
mer, med vilkas hjälp organismer kategoriserar omvärlden i "ek
vivalensklasser" av likartade företeelser, arbetats fram av det na
turliga urvalet med överlevnadsvärde som urvalsmekanism. Frå
gan uppstår emellertid hur mycket organismen "bidrar med" till 
dessa avgränsningar och segmenteringar, dvs i vilken utsträckning 
dessa kan ses som upptäckter av naturligt existerande reella kate
gorier av fenomen, eller som konstruktioner som tvingas på verk
ligheten. Detta är i själva verket en grundläggande kunskapsteore
tisk fråga, välkänd inom filosofin. Rosch (1978) skriver med an

9) Kategorisering innebär att sammanföra objekt till vad som logiskt 
sett kan kallas ekvivalensklasser. Taxonomi innebär en strukturering av 
kategorier eller klasser i förhållande till varandra, t ex i hierarkiska rela
tioner (jfr t ex Rosch 1978). 



ledning av detta att"... Categories do not exist a priori in the real 
world, waiting to be discovered..." Berlin (1978) understryker å 
andra sidan i sin intressanta analys av de klassifikationssystem, 
som några kulturer han studerat tillämpar på den biologiska värld
en, att dessa klassifikationer baseras på "... perceptual discontinui
ties in the biological world that appear to 'cry out to be nam
ed' ..." - de avgränsas således på grundval av perceptuella likheter 
och olikheter, förankrade i faktiskt existerande kännetecken hos 
biologiska ting. 

Kategoriseringens och klassifikationens grundläggande roll 
som förutsättningar för kunskap avspeglas i den filosofiska kun
skapsteorin, som sedan urminnes tid sysslat med att diskutera för
utsättningarna för dessa förutsättningar: på vilka grunder utför vi 
klassifikationer, vilka mentala förmågor använder man därvidlag, 
vilken ontologisk status bör man tillskriva de kategorier, taxono-
mier och begrepp som är produkter av detta morfologiska arbete? 
Olikheter i uppfattningar om dessa grundläggande frågor markerar 
också sedan antiken skiljelinjer mellan olika traditioner inom kun
skapsteorin: nominalism (och senare instrumentalism) respektive 
realism är t ex tanketraditioner som kretsar kring dessa olikheter. 

Som vanligt kan man spåra debattens rötter till "de gamle", 
Platon och Aristoteles. Planton ansåg, enligt Wedberg (1958), att 
det finns en av naturen själv föreskriven, "riktig" klassifikation av 
tingen. De ting, som tillhör en naturlig klass, har alla del i en mot 
denna klass svarande idé, menade Platon. Kriteriet på vad som 
utgör naturliga kategoriseringar var således intimt förknippat med 
den platonska idéläran, samtidigt som Platons uppfattning om de-
finierandets natur knöt begreppsdefinitioner till frågan om tingens 
ursprung: att definiera var ett medel att komma tingens uppkomst 
på spåret. Frapperande nog återkommer detta tema i den aktuella 
debatten bland biologer om hur arter bör klassificeras. 

Även hos Aristoteles (se Wedberg 1958) hittar man upp
fattningen att definitioner är intimt förknippade med en av naturen 
själv föreskriven klassifikation av tingen. Enligt hans välkända 
klassifikationsprincip fångas en arts väsen ("ousia", "essentia") 



genom angivande av "genus proximum" och "differentia specifi-
ca", varvid det sistnämnda "särskiljande kännetecknet" antas av 
honom vara enbart ett och unikt för varje art. 

I sin som vanligt underfundiga diskussion av klassifikation-
ens roll inom samhällsvetenskaperna tar Asplund (1969) upp 
Linnés "aristoteliska" klassifikationssystem för växter i samband 
med frågan om naturliga och artificiella klassifikationer. Med "na
turlig" menar han, såvitt jag kan se, "realistisk" eller "veridikal". I 
diskussionen kring Linnés system har olika uppfattningar formule
rats om vad som kan anses förtjäna benämningen "ett naturligt 
klassifikationssystem": a) det är ett av naturen (eller Gud) själv fö
reskrivet system; b) det är system som klargör arternas ursprung; 
c) det är ett system som tar hänsyn till de biologiska tingens vikti
gaste del (i Linnés fall sexualorganen); d) det är ett system som tar 
hänsyn till helheten hos en organism, inte bara något enstaka or
gan. Enligt Asplund framgår det av den långa debatten inom bio
login att klassifikationer inte är teoretiskt neutrala. Frågan om 
klassifikationers naturlighet (dvs realism eller veridikalitet) är i 
själva verket ett mycket djupt och intrikat spörsmål. En klassifi-
kation är, menar Asplund, mer eller mindre naturtrogen inte bara i 
förhållande till de företeelser som skall klassificeras, utan också i 
förhållande till teorier om dessa företeelser. Först när man förfogar 
över en hållbar eller åtminstone allmänt accepterad teori om före
teelser av typen X, kan man tala om en mer eller mindre naturlig 
klassifikation av sådana företeelser. En klassifikation vars indel
ningsgrunder återgår på teorins förklaringsgrunder är naturlig, 
medan en klassifikation som på ett eller annat sätt bryter mot teo
rins förklaringsgrunder är artificiell. 

Förenklat sett skulle man således kunna säga, att frågan om 
vilken ontologisk status som våra kategoriseringar av omvärlden 
bör tillskrivas kan hänföras till distinktionen mellan upptäckt och 
uppfinning. Enligt den realistiska traditionens synsätt innebär en 
korrekt, dvs veridikal, klassifikation att vi upptäcker naturligt, ob
jektivt existerande avgränsningar mellan klasser av företeelser, 
som då avspeglas i våra kategoriseringar och begreppsetikettering-



ar. I enlighet med den nominalistiska10) (eller instrumentalistiska) 
traditionen ses de kategorier vi avgränsar samt de begrepp vi till
delar dem i bästa fall som användbara sammanfattningar av varse-
blivningar, dvs ett slags uppfinningar, konstruktioner eller konven
tioner. En mera radikal variant, den fenomenalistiska ståndpunkt
en, innebär att våra förnimmelser anses vara den enda verklighet 
om vars existens vi kan uttala oss. Detta urgamla spörsmål om re 
lationen mellan teori och verklighet är i själva verket i dag föremål 
för intensiv debatt inom naturvetenskapen, främst fysiken (se t ex 
d'Espagnac 1979) och biologin (se Ghiselin 1981; Felsenstein 
1983). Särskilt fängslande är det att i den biologiska debatten höra 
ekon från Platons och Aristoteles tankar om klassifikationens och 
definitionens natur. En kort resumé av denna debatt kan därför va
ra på sin plats. 

Biologisk taxonomi är en grundläggande del av biologin, 
som sysslar med klassifikation och systematisering av biologiska 
arter. Att systematisera biologiska arter i taxonomier innebär inte 
bara avgränsningar av grupper - kategoriseringar - utan framförallt 
val mellan olika möjliga sätt att gruppera de biologiska objekten. 
För att vara övertygande och användbar måste en biologisk klassi
fikation bygga på klart formulerade principer, dvs en filosofi med 
ontologiska och teoretiska ställningstaganden (Ridley 1983; Cra-

10) För en generell och nykter diskussion av realism kontra nominalism 
inom vetenskapsfilosofin se Newton-Smith (1981). Hacking (1983) ger 
en fängslande och pedagogisk analys av denna problematik främst med 
avseende på naturvetenskap. Shaw & Bransford (1977) tar upp det no-
minalistiska respektive realistiska synsättet på perceptionens veridikali-
tet i samband med sin diskussion av förutsättningar för en ekologisk 
psykologi. Veridikalitetsproblemet inom perceptionen diskuteras även 
av Miller & Johnson-Laird (1976) samt Dember & Warm (1979). Hur 
barn förvärvar färmågan att skilja mellan "appearance" och "reality" 
och uppnår veridikal perception analyseras empiriskt av Flavell, Flavell 
& Green (1983). Problem rörande psykologisk realism och veridikalitet 
inom lingvistiken diskuteras bl a av Lineli (1979). Och i sin analys av 
den kognitiva socialantropologins logiska och metodologiska grunder 
konstaterar Rubinstein (1981) att "The task of cognitive anthropology is 
the development of a realist theory of cognitive performance". 



craft 1983). Olika taxonomiska skolor har utvecklat olika filosofi
er och därför producerat olika taxonomier. Den moderna biologis
ka taxonomin är i stort sett uppdelad på tre skolor: den evolutio
nära, den numeriska (fenetiska) och den cladistiska. Sedan några 
år pågår en intensiv debatt mellan främst två av dessa skolor, den 
cladistiska och den numerisk-fenetiska. Denna kontrovers uppen
barar med all önskvärd tydlighet de grundläggande problemen rö
rande relationen mellan klassifikation, teori och verklighet. 

Alla biologiska taxonomier är i praktiken hierarkiska. Det 
finns emellertid två väsentligt olika metoder för upprättande av 
hierarkiska klassifikationer av biologiska arter (Ridley ibid). Den 
ena innebär att man studerar organismernas fenotypiska känne
tecken, dvs deras fysiska utseende, och grupperar dem utifrån de
ras fenotypiska likhet, bedömd av den taxonomiske biologen. Den 
andra går ut på att klassificera organismerna utifrån deras fylogene-
tiska släktskap, dvs utifrån bedömningen hur långt bakåt i tiden 
deras närmast föregående gemensamma "förfader" funnits i den 
biologiska utvecklingshistorien. Beroende på vilken av de två me
toderna som används, kan väsentligt olika klassifikationer bli re
sultatet. Till exempel skulle en numerisk-fenetisk klassifikation 
placera ödlor och krokodiler i en gemensam överordnad klass på 
grund av deras fenotypiska likheter, samtidigt som fåglar skulle 
hamna i en grupp för sig, medan en fylogenetisk klassifikation 
skulle sammanföra krokodiler och fåglar i samma grupp, och pla
cera ödlor i en separat. Krokodiler och fåglar har en gemensam 
"förfader" som i evolutionshistorisk tid ligger närmare än motsva
rande för krokodiler och ödlor. Den numerisk-fenetiska taxono
miska skolan förordar den förstnämnda metoden, den cladistiska 
den senare. Den tredje skolan - den evolutionära taxonomin - är 
mindre dogmatisk och använder sig av båda metoderna. 

Den filosofi som den numerisk-fenetiska taxonomin an
vänder för att rättfärdiga sin metod hävdar att fylogenetiskt släkt
skap inte kan fastställas objektivt och entydigt, utan är beroende 
av evolutionsteorins giltighet. Den enda objektiva grunden för klas
sifikation hävdas i stället vara de synliga kännetecknen hos orga



nismerna, som möjliggör en kvantitativ beräkning av objektiv lik
het eller "distans" mellan arterna utan någon hänvisning till teore
tiska resonemang om deras gemensamma ursprung. Den objektiva 
likheten måste bestämmas på grundval av ett stort antal observer
ade kännetecken, som sammanvägs genom statistisk klustrering 
för varje art. Det är därvidlag helt oväsentligt vilket fylogenetiskt 
ursprung de bedömda kännetecknen har hos de klassificerade ar
terna. Den cladistiska skolans filosofi å andra sidan medger visser
ligen att fylogenetiska relationer mellan arter måste bedömas 
utifrån deras observerbara kännetecken, men hävdar att observa
tionerna måste inriktas på vissa speciella kännetecken, som enligt 
evolutionsteoretiska kriterier är de bästa indikatorerna på fylo
genetiskt släktskap. 

Likhet - eller snarare närhet - mellan arter blir således här 
en funktion av tid Och utveckling inom ramar angivna av evolu
tionsteorin. I närapå platonsk anda blir klassifikationen i den cla
distiska skolans version knuten till hypoteser om "tingens ur
sprung" och exemplifierar samtidigt elegant Asplunds tidigare cit
erade formulering rörande relationen mellan naturlig och artificiell 
klassifikation. Den numerisk-fenetiska taxonomins klassifikation-
er leder enligt cladisterna ofta till artificiella grupperingar, i så 
måtto att det djupare ursprunget till de observerade fenotypiska 
likheterna förklaras irrelevant, samtidigt som det är omöjligt att 
entydigt avgöra hur mycket likhet det behövs för att sammanföra 
arter till "naturliga klasser". Den påstådda objektiviteten i den 
fenetiska skolans metod att bestämma objektiva likheter mellan ar 
ter har även den kraftigt ifrågasatts (Ridley ibid), då det visat sig 
att klustreringsmetoder för beräkning av "distanser" lämnar stort 
spelrum för subjektiva bedömningar (se även avsnitt 1.3 längre 
fram). Enligt cladisten Cracraft (1983) blir begreppet "naturliga 
klassifikationer" helt irrelevant i det numerisk-fenetiska perspekti
vet, vilket han anser vara en allvarlig brist: 

"One reason is that the problem of natural groups is 
closely allied to an important philosophical issue, 
namely the ontological status of entities in nature. 



These entities, in turn, are what scientific theories 
are all about... to deny their existence means... that 
we are wrong in adopting a realist position in our 
attempts to investigate nature" (Cracraft 1983, s 2). 

Den cladistiska ståndpunkten inom biologisk taxonomi kan sägas 
vara ett exempel på den mera allmänna uppfattningen att veten
skapliga avgränsningar och klassifikationer av kunskapsobjekt bör 
göras utifrån antagandet om de orsaksprocesser som styr olika ka
tegorier av företeelser. I sin lika sofistikerade som kontroversiella 
analys av samhälls- och beteendevetenskapernas kunskapsteoretis
ka problem hävdar således Rosenberg (1981), att dessa disciplin
ers misslyckanden att generera generellt giltig kunskap om männi
skan kan återföras på grundläggande felaktigheter i deras avgräns
ningar av de klasser av företeelser de anser sig studera. Utifrån sin 
realistiska kunskapsteori utgår Rosenberg från postulatet att nomo-
logisk, dvs lagbundenhetssökande, vetenskaplig kunskap endast är 
möjlig i fråga om sådana klasser av fenomen, som kan kallas "na
tural kinds". Uttrycket syftar analogt med "naturliga klasser" inom 
biologisk taxonomi på sådana naturligt avgränsade kategorier av 
fenomen, som är kausalt homogena, dvs vilkas framträdelseformer 
är resultat av för kategorin specifika, gemensamma, bakomliggan
de orsaksprocesser, vilkas art skiljer sig från andra orsaksprocess
er, som är specifika för andra klasser av fenomen. 

I detta perspektiv bör man se en biologisk art, t ex Homo 
Sapiens, som en "particular", dvs en individ. Avancerad biologisk 
teori handlar inte om en viss art och de individer som tillhör den, 
utan om alla biologiska arter, som styrs av gemensamma kausala 
processer. På motsvarande sätt kan man inte heller säga, att det 
finns en gravitationsteori för galaxer och en annan för fallande 
äpplen - teorin handlar om alla kroppar, och alla är de underkasta
de gravitationens kausala lagar. Då mentala företeelser hos männis
kan, som föreställningar, motiv m m, enligt Rosenberg inte utgör 
sådana "natural kinds", kan varken psykologin eller samhällsveten
skapen generera vetenskaplig kunskap om människan, vilket där
emot biologin, hos Rosenberg närmare bestämt sociobiologin, kan. 
28 



Villkoret att avgränsningen av kunskapsobjekt bör följa kausalt 
homogena kategorier är således mycket strängare än Asplunds 
tidigare nämnda kriterium, enligt vilket en klassifikation kan ses 
som naturlig när den följer en accepterad teoris förklaringsgrund
er. 

Denna exkurs till den biologiska taxonomins kunskapsteo
retiska grunder visar, att kategoriseringens och klassifikationens 
natur och grunder även i dag är föremål för heta diskussioner 
bland naturvetare. I de kraftigt divergerande uppfattningar som kol
liderar i denna debatt känner man igen klassiska teman från de 
gamla grekerna. Med tanke på den psykosociala verklighetens be
tydligt mer svårgenomträngliga karaktär, torde veridikalitetsprob-
lematiken i samband med kategorisering och klassifikation på det
ta område vara ännu mer komplicerad. Frågan om relationen mel
lan våra kategoriseringar och den verklighet de segmenterar och 
benämner är därför ett viktigt tema inom den moderna kognitiva 
socialpsykologins och socialantropologins studier av de tanke
processer och -strukturer, med vilkas hjälp människor i olika kul
turer och subkulturer organiserar omvärlden (se t ex Douglas 
1982; Cole m f l  1971; Price-Williams 1980; Deregowski 1980; 
Pick 1980; Rubinstein 1981). En intressant skillnad mellan den 
biofysikaliska och den psykosociala verkligheten som objekt för 
våra kunskapsmödor är, att medan objekt i den förstnämnda av allt 
att döma tycks sakna uppfattningar om sin egen kategoritillhörig
het (om man bortser från de flesta levande varelsers förmåga att 
"känna igen" sina artfränder), har människor som aktörer i den 
psykosociala verkligheten alltoftast mycket bestämda föreställning
ar om de kategorier de tillhör - de sistnämnda skapas ju i stor ut
sträckning av aktörerna själva. 

Forskningen inom dessa områden, särskilt inom den snabbt 
expanderande tvärkulturella psykologin, ger vid handen, att det i 

1 alla kända kulturer existerar förråd av kategorier och klassifika-
tioner med vidhängande terminologier, som utgör en väsentlig del 
av den kognitiva kompetens, som varje kultur insocialiserar hos 
sina medlemmar (se t ex Simpson 1980). Kategorier, klassifikation-



er och taxonomier länkas samman till kognitiva system, som i sin 
tur bildar mer eller mindre utvecklade och oftast implicita "lek-
mannateorier" om verkligheten. Dessa "teorier" tillhandahåller 
tolknings- och förklaringsscheman och utgör därigenom instru
ment med vilkas hjälp medlemmar i varje kultur strukturerar och 
benämner den fysikaliska, biologiska och psykosociala omvärlden 
samt tolkar och förklarar den för att på så sätt förläna den mening 
och göra den åtminstone delvis hanterbar. De är gemensamma för 
att de delas av de flesta)115, om inte alla, medlemmar i en kultur, 
och kan därför kallas sociala representationer av verkligheten, i en 
något utvidgad betydelse12) av denna term (jfr Moscovici 1981). 

Dessa kategori- och klassifikationssystem, med vilkas hjälp 
varje kultur organiserar sina medlemmars omvärldsuppfattning, 
utvecklas självfallet med avseende på både den biofysikaliska och 
den psykosociala verkligheten. Genom jämförande studier av så
dana system har man kunnat upptäcka vissa generella känne
tecken, som rimligtvis avspeglar kategoriserings- och klassifika-
tionsprinciper inbyggda i den kognitiva utrustningen hos arten 
Homo sapiens (se t ex Rosch & Lloyd 1978). Medan en sådan 
tolkning av dessa generella kännetecken är näst intill otänkbar för 
antropologer inom den kulturrelativistiska traditionen - som mer 
eller mindre bannlyst sökandet efter "cultural universals" - är 
mindre relativistiskt inklinerade kognitiva psykologer (t ex Rosch 
1977, 1978) och socialantropologer (t ex Berlin 1978) mycket in

11) Frågan om hur mycket sådana kollektiva representationer säger om 
den individuelle aktörens tankestrukturer och tankeprocesser diskuteras i 
själva verket livligt av kognitiva socialpsykologer och socialantropologer 
(se t ex Price-Williams 1980; Zavalloni 1980; Rubinstein 1981). 

12) Termen "sociala representationer" syftar i första hand på kollektivt 
delade system av föreställningar om den psykosociala verkligheten. I stora 
drag sammanfaller denna betydelse med Triandis' (1972) begrepp "den 
subjektiva kulturen". Enligt min uppfattning bör innebörden i båda begrep
pen utsträckas till att även gälla representationer av den biofysikaliska 
verkligheten. 



tresserade av sådana universella drag i det mänskliga tänkandet. I 
sin intressanta studie av etnobiologisk klassifikation ("folk-taxon-
omier") i två illiterata kulturer påpekar Berlin (ibid) att klassifika
tion av den biologiska världen lämpar sig särskilt väl för sådana 
jämförande studier av generella principer i mänskligt klassifikato-
riskt tänkande, då de objekt klassifikationen syftar på är mera lätt-
identifierade och påtagliga både för aktören och för observatören 
än vad fallet är med mera undflyende väsen som demoner och 
andra mytologiska varelser. 

Berlin (ibid) påpekar en ytterligare omständighet av stort 
intresse. En jämförande genomgång av ett antal studier över etno
biologisk klassifikation ger vid handen att två grundläggande prin
ciper tycks vara verksamma vid konstruktionen av dessa "folkbio
logier". Den ena principen (som jag nämnt på föregående sida) be
står i att folkbiologisk klassifikation sker primärt på grundval av 
varseblivna likheter och olikheter i de biologiska tingens framträ-
delseformer, dvs (deskriptivt) veridikala varseblivningar av identi-
fierbara skillnader i kännetecken. Detta gäller även sådana biolo
giska objekt som så långt man kan fastställa saknar nyttofunktion
er i kulturen i fråga, varför det primära syftet med klassifikationen 
måste (åtminstone i sådana fall) antas vara en ekonomisk, beskri
vande strukturering av segment av den biologiska världen. Berlin 
understryker att nyttoförankrade klassifikationer av biologiska ting 
förvisso existerar i de kulturer han studerat och skär igenom den 
mera primära taxonomin, men förefaller vara mindre fundamenta
la än den sistnämnda. Den andra grundläggande principen i folk
biologiska taxonomier syftar på det faktum att dessa taxonomier 
alltid tycks vara organiserade i hierarkiska strukturer, där taxa av 
större och mindre "inclusiveness" (ung. = omfång) relateras till 
varandra genom konsekvent tillämpning av den logiska relationen 
"class inclusion". Det förefaller således finnas ett litet antal folk
biologiska "ranger" (i taxonomiska hierarkier), som omfattar öm
sesidigt uteslutande taxa, vilka sinsemellan uppvisar ungefär 
samma grad av biologisk differentiering. 



Det är ett ytterst intressant spörsmål i vilken utsträckning 
"folkantropologier", dvs taxonomier över den sociala världen (i 
första hand sociala grupper), kan tänkas uppvisa samma strukturel
la likheter. Sådana taxonomier över folkgrupper bygger ju på ste
reotypier om dessa och är därför mycket viktiga vid studiet av so
ciala stereotypier. Salo (1979) har t ex kartlagt folkantropologiska 
taxonomier hos de zigenska grupperna i USA, som avser både den 
zigenska befolkningen och resten av mänskligheten. På liknande 
sätt har Herzfeld (1980) rekonstruerat motsvarande taxonomier 
som utvecklats av befolkningen på en liten grekisk ö. Det före
faller som om traditionella studier av etniska stereotypier (jfr 
Lange & Westin 1981; Hamilton 1981), förutom sina redan påta
lade teoretiska och metodologiska brister, även underlåtit att under
söka i vilken utsträckning stereotypier kan tänkas ingå i mera kom
plicerade (och metodologiskt mera svåråtkomliga) hierarkiska ta-
xonomiska system.13) 

Det finns skäl att misstänka att taxonomiska struktureringar 
av både den biofysikaliska och den psykosociala världen skiljer 
sig sinsemellan i fråga om den grad i vilken de är deskriptiva eller 
förklarande. De etnobiologiska taxonomier som t ex Berlin (1978) 
kartlagt tycks mig vara nästan uteslutande deskriptiva och det är 
mig obekant i vilken utsträckning den antropologi ska forskningen 
sökt kartlägga deras funktion i det slags förklarande vardags- (el
ler lekmanna-) teorier, som varje kultur14) tillhandahåller sina 

13) I sin intressanta studie av hur människor organiserar miljöer ("environ
mental scenes") i taxonomier, diskuterar Tversky & Hemenway (1983) den
na problematik. De finner att dimensionella representationer av människors 
sätt att uppfatta och klassificera objekt, miljöer mm alltsomoftast missar den 
hierarkiska struktur som tycks vara ett grundläggande kännetecken hos des
sa klassifikationer (se även avsnitt 1.3 i det följande). 

14) I sin studie av mötet mellan två kulturers - den svenska och den turkiska 
- medicinska system beskriver Sachs (1983) de föreställningssystem (taxon
omier, orsaksattributioner mm) som den turkiska folkmedicinen omfattar. 
Dessa föreställningar bildar ett slags naiva "kausala teorier" om sjukdoms
typer, deras orsaker och behandling. 



medlemmar som kognitiva verktyg för vardagslivet. Vad beträffar 
vardagsmänniskans beskrivningar, tolkningar och förklaringar av 
sin sociala verklighet har den kognitiva socialpsykologins studier 
av "implicita psykologier" (jfr Wegner & Vallacher 1977), även 
kallade "indigenous" (jfr Heelas & Lock 1981; ytterligare benäm
ningar är "naiva", "lekmanna-", "ordinary", j fr  Antaki 1981) visat, 
att dessa tolkningar och förklaringar styrs av oartikulerade, intuiti
va föreställningssystem som till sin struktur och funktion kan lik
nas vid ett slags förklarande teorier. Vardagsmänniskans kausala 
attributioner, dvs tillskrivningar av orsaker till sina egna och an
dras handlingar, styrs av sådana teorier (jfr Antaki 1981; Forgas 
1981; Hewstone & Jaspars 1982; Harris & Harvey 1981; Lange 
1983). 

Även om det troligtvis förhåller sig så, att i stort sett alla 
folktaxonomier över både den biofysikaliska och den sociala verk
ligheten åtminstone i någon utsträckning utgör, eller ingår i, för
klarande vardagsteorier av ovan nämnda slag, vill jag för tydlighe
tens skull betrakta två ytterlighetspunkter på beskrivning-för-
klaring-kontinuet. Medan det är möjligt att tänka sig ett rent desk
riptivt system av föreställningar om något segment av verkligheten 
(t ex en etnobiologisk taxonomi över växter), är det sannolikt 
omöjligt att hitta ett förklarande system av föreställningar som inte 
skulle utgå från något slags beskrivningar - det som förklaras mås
te ju  först identifieras och beskrivas. Vid första anblick förefaller 
det som om veridikalitetsproblematiken i fråga om rent deskriptiva 
system - 1  ex en kategorisering utan hierarkisk taxonomi - vore 
enklare än vad beträffar förklarande system. Det gäller ju  "bara" 
att fastställa huruvida de objekt som inkluderats i kategorin fak
tiskt har15) det (de) kännetecken som renderat dem plats i katego
rin. När det gäller förklarande föreställningar krävs det däremot att 

15) Strikt logiskt sett kan kategoriseringar och klassifikationer varken 
vara sanna eller falska, möjligen mer eller mindre fruktbara. Så fort en 
kategorisering innebär att objekten tillskrivs vissa egenskaper, vilkas 
veridikalitet kan prövas, kan kategoriseringen själv skärskådas ur veri-
dikalitetssynvinkeln. 



man undersöker huruvida t ex den egenskap som tillskrivs objekt 
verkligen ger upphov till den företeelse som egenskapen skall 
förklara. Om man exemplifierar detta med attributioner av orsaker 
till mänskliga handlingar, skulle det innebära att man måste utröna 
om t ex den inre egenskapen A, som tillskrivs individen X som 
förklaring till hans beteende Y, faktiskt ger upphov till detta be
teende. Som bekant är inte detta något lätt företag. 

I viss utsträckning diskuteras faktiskt veridikalitetsproble-
matiken inom attributionsforskningen (se t ex Jaspars, Hewstone 
& Fincham 1983). Sabini & Silver (1981) anser emellertid i sin 
intressanta kritiska analys av denna forskning att veri di kali tetspro
blematiken alltför litet uppmärksammas av attributionsforskarna, 
som i sin tur försvarar sig genom att hänvisa till den påstådda 
omöjligheten att avgöra veridikalitetsfrågor (se Weary & Harvey 
1981; samma tema återkommer hos Kruglanski & Ajzen 1983). 
Sabini & Silver (1981) diskuterar även värderingars roll i attribu
tionsforskningen. Deras uppfattning att värderande attributioner är 
i någon bemärkelse veridikala (vilket strider mot attributionsfor-
skarnas tendens att betrakta dem som emotionella reaktioner, inte 
som bedömningar) tycks emellertid bygga på ett problematiskt sätt 
att använda begreppet "evaluation". De förefaller använda begrep
pet i betydelsen "evaluation of excellence in performance or func
tionality", dvs bedömning av t ex en idrottsmans skicklighet eller, 
för den delen, ett verktygs funktionalitet. Sådana bedömningar kan 
kanske i viss bemärkelse sägas vara mer eller mindre veridikala el 
ler objektiva. Dessvärre uttömmer inte denna definition de intres
santa aspekterna hos begreppet "värdering" (jfr  t ex Zavalloni 
1980; Tajfel & Forgas 1981). 

För att återvända till frågan om veridikalitet i beskrivande 
respektive förklarande föreställningar ter sig uppfattningen att 
frågan är enklare att avgöra när det gäller rent beskrivande före
ställningar vid närmare eftertanke något problematisk. I princip 
finns det oändligt många sätt att deskriptivt kategorisera verklighe
ten. Det är t ex möjligt - däremot knappast fruktbart - att klassifi
cera den biologiska världen på planeten Tellus i "djur som är röda" 



och "övriga". Nu ser inte folkbiologiska taxonomier ut på detta 
sätt och man undrar - med Platon och Asplund - om det inte alltid 
bakom skenbart rent deskriptiva klassifikationer döljer sig djupa, 
helt oartikulerade antaganden om de kausala processer som fram
bringat sådana synliga "perceptuella diskontinuiteter" som enligt 
Berlin (1978) ligger till grund för etnobiologiska (och andra) 
taxonomier. Här tangerar man de oerhört intrikata spörsmål som 
sammanhänger med relationen mellan språkets struktur, verklighe
tens struktur och kunskapsprocessens natur, bl a "benämnbarhets-
problemet" (jfr Chomsky 1980; Piattelli-Palmarini 1981). Det är 
kanske inte helt omöjligt att de principer som Asplund och de cla-
distiska taxonomerna inom biologin formulerat för vetenskapliga, 
naturliga klassifikationer, har något slags motsvarigheter inom 
folkliga lekmannaklassifikationer. 

Alltnog. Om man bortser från de förvecklingar rörande till 
synes rent deskriptiva kategoriseringar jag diskuterat i det före
gående, kan man kanske våga påstå att våra möjligheter att pröva 
veridikaliteten i våra föreställningar om den biofysikaliska verk
ligheten i allmänhet är mycket större än vad fallet är med den psy-
kosociala. Även om medicinens territorium inte kan betraktas som 
ett renodlat bi ofysikaliskt område kan intressanta exempel på kom
plexa "folkteorier", som omfattar både taxonomier och föreställ
ningar om kausala processer, hämtas från "folkmedicinska" fö
reställningssystem, som av allt att döma finns i varje kultur. Sachs 
(1983) har t ex studerat de folkmedicinska föreställningar om 
sjukdomar och dess orsaker (samt behandling) som turkiska in
vandrare i Sverige (i första hand i Tensta) har med sig i sitt kultu
rella "bagage" från hemlandet. 

Dessa folkmedicinska "teorier" som i invandrarnas hem
land, Turkiet, är integrerade i ett hälsovårdssystem där "folkmedi
cin" lever sida vid sida med den vetenskapligt grundade biomedi
cinska vården, konfronteras efter emigrationen med den svenska 
hälsovårdens huvudsakligen biomedicinska, vetenskapliga inrikt
ning samt därmed sammanhängande värderingar. Fenomenet 
"sjukdom" är intressant i detta sammanhang inte minst på grund 



av att det rör en mycket komplex bio-psyko-kulturell verklighet 
med flera skikt: 
a) en fenomenell, upplevd verklighet av subjektivt manifesta symp
tom med deras kulturellt bestämda innebörder; 
b) en publik verklighet av yttre manifesta symptom som kan verifie
ras utan tekniska hjälpmedel; 
c) en både publikt och subjektivt icke-manifest, "dold" verklighet 
av patologiska yttringar som endast kan fastställas med hjälp av 
mer eller mindre avancerade tekniska hjälpmedel (blodanalyser, 
röntgenundersökningar, histologiska analyser m m); 
d) en oftast både publikt och subjektivt osynlig sfäre av kausala 
faktorer, som t ex (i ett vetenskapligt perspektiv) bakterier, virus 
och andra patogena faktorer. 
Då varje sjukdomsprocess sannolikt innebär ett komplext samspel 
mellan flera olika faktorer (patogener som bakterier eller virus, 
immunsystemets kvalitet, miljöfaktorer, psykosociala faktorer 
m m), som var för sig inte alltid är vare sig nödvändiga eller till
räckliga för framkallande av sjukdom, är som bekant även den ve
tenskapliga, biomedicinska diagnostiken och terapin långtifrån all
tid entydig och effektiv. I en hel del fall blir därför veridikali-
tetsprövning av biomedicinska förklaringar kontra folkmedicinska 
dito inte någon enkel uppgift, vilket även gäller prövning av effek
tiviteten i de åtgärder som anvisas av respektive system. Möjligt
vis drar Sachs (ibid) alltför stora kunskapsrelativistiska växlar på 
dessa osäkerhetsmoment. 

Hur som helst innehåller den taxonomi över sjukdomsor
saker som de turkiska kvinnorna från Kulu-området använder för 
att förklara främst de subjektivt och publikt manifesta sjukdomstill
stånden flera exempel på orsaksattributioner, vilkas veridikalitet 
torde vara relativt lätt att ifrågasätta, helt oavsett den emiska, me-
ningsgivande funktion de fyller i den turkiska kulturen. Om t ex 
ett relativt lättdiagnosticerat, genetiskt betingat sjukdomstillstånd 
hos ett barn (dock med en icke helt entydig prognos) av de turkis
ka föräldrarna attribueras en orsak som identifieras som "beundran 
för barnet uttryckt av en ljushårig och blåögd person", kan veridi-



kaliteten i en sådan orsaksattribution prövas på ett rimligt tillfreds
ställande sätt. 

Man kan emellertid även notera att just det faktum att folk
medicinska föreställningssystem oftast utgör komplexa "teorier" 
konstruerade av en mängd olika "element" medför att veridikali-
tetsfrågan inte bör ses i antingen-eller-termer. En folkmedicinsk 
teori kan innehålla element vilkas veridikalitet inte kan prövas 
med några tillgängliga medel, element vilkas veridikalitet relativt 
lätt kan ifrågasättas, samt till sist element som kan bedömas som 
veridikala med den vetenskapliga medicinska kunskapen som kri
terium. Att en sådan folkteori kan visas innehålla flera element, 
(föreställningar om orsaker, klassifikationer m m), vilkas veridika
litet klart kan ifrågasättas, innebär inte automatiskt att alla övriga 
element i folkteorin måste bedömas som icke-veridikala. Vidare 
kan de åtgärder, som anvisas på grundval av uppenbart icke-veri
dikala element i en folkmedicinsk teori, visa sig vara effektiva un
der vissa omständigheter. Den religiösa sekten Jehovas vittnen 
tillåter t ex inte blodtransfusioner av skäl som rättfärdigas med 
komplexa föreställningssystem. Om t ex den nyligen upptäckta 
sjukdomen AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ut
vecklas till en epidemi, och man samtidigt misstänker att blod är 
en av de främsta överföringsvägarna, blir religiöst betingad vägran 
att ta emot andras blod plötsligt ytterst funktionell, av vilket dock 
inte följer att de föreställningar som legitimerar denna vägran där
igenom förlänas veridikalitet. Oavsiktlig funktionalitet bör inte 
förväxlas med veridikalitet. 

På liknande sätt kan våra intuitiva vardagsteorier om fysika
liska förlopp, t ex kroppars rörelser, i en del fall visas vara icke-
veridikala, då de ger upphov till förutsägelser som lätt kan visas 
vara falska. McCloskey (1983) redogör för en rad experiment i 
vilka man undersökt människors förmåga att förutsäga något till 
synes så enkelt som rörelserna hos en boll som en gående män
niska studsar mot marken. Förutsägelserna var nästan genom
gående falska (även hos studenter som läst en del fysik) och det 
visade sig att de intuitiva vardagsfysikaliska teorier som männi



skor har om sådan rörelser till stor del kan betecknas som pre-
newtonska. Det är å andra sidan intressant att notera, att dessa 
icke-veridikala intuitiva vardagsteorier om kroppars rörelser inte 
hindrar oss från att på ett "veridikalt" och kompetent sätt bete oss 
med avseende på en boll vi själva studsar medan vi går. Det slags 
kunskap som möjliggör detta är sannolikt representerat16) inom 
oss på ett annorlunda sätt än det intellektuellt-kognitiva, som krävs 
för korrekta förutsägelser av förlopp vi betraktar eller tänker på. I 
själva verket kan häpnadsväckande prestationer utvecklas av män
niskor utan någon som helst, eller helt rudimentär, kunskap om de 
fysikaliska lagar som förklarar prestationernas förlopp. Thomas 
(1983) beskriver t ex bumerangkastningens hemligheter och kon
staterar att de flesta av även de skickligaste kastarna knappast har 
mer än en rudimentär förståelse av de fysikaliska principer som 
gör bumerangens karakteristiska rörelse möjlig. 

När det gäller någorlunda renodlade kategoriseringar och 
taxonomier (med obetydliga inslag av förklarande vardagsteorier) 
som man finner i olika kulturer förhåller det sig självfallet så att 
för många av dem är veridikalitetsproblematiken meningslös eller 
irrelevant, helt eller delvis. När t ex en västafrikansk stam, som 
studerats av Cole m fl (1971), visar sig ha en komplicerad taxono-
mi över "ting" (eng. things), där de två överordnade klasserna är 
"stads-saker" och "skogs-saker", innebär veridikalitetsaspekten här 
främst frågan i vilken utsträckning de ting som klassificeras i re 
spektive kategori verkligen förekommer på de platser som katego
rinamnen anger. De kategoriseringar och taxonomier som är starkt 
funktionellt förankrade, dvs sådana som utvecklats utifrån aktör
ernas behov och de handlingsstrategier som skall tillgodose dessa, 
t ex jakt, ekonomiska aktiviteter m m (se t ex Price-Williams 1980 
för flera intressanta exempel på detta), torde ofta vara svåra att be 
trakta utifrån veridikalitetsaspekten. Man kan kanske sammanfatta 
detta så att deskriptiva kategoriseringar och taxonomier har veri-

16) Man tänker här på Bruners (Bruner m f l  1967) smått klassiska dis
tinktion mellan enaktiv, ikonisk och symbolisk representation. 



dikalitetsaspekter närhelst de tillskriver de objekt de syftar på oli
ka egenskaper, vilkas befintlighet i princip kan fastställas genom 
konsensuellt accepterade kunskapsmetoder. De kategoriseringar 
och taxonomier som, förutom att vara deskriptiva, även konstitu
erar, eller ingår i, vardagliga förklarande teorier om olika fenomen 
måste åtminstone i princip kunna underkastas veridikalitetsfrågan. 

Vad som nu återstår att diskutera är det formidabla problem
et hurudana de kriterier är med vilkas hjälp veridikalitetsaspekten i 
både vardagsföreställningar och vetenskapligt grundade föreställ
ningar kan avgöras. Vad beträffar de sistnämnda måste det givet
vis av självklara skäl enbart röra sig om några reflexioner. Innan 
jag går över till denna diskussion vill jag dock ytterligare något 
mer beröra frågan om skillnaden mellan den biofysikaliska och 
den psykosociala verkligheten som objekt för föreställningar och 
kunskaper. Som jag nämnt tidigare har Tajfel & Forgas (1981) ta
git dessa skillnader till utgångspunkt för sin diskussion av sociala 
kategoriseringar, och hävdat att de sociala kategoriseringarnas 
normativa, värdebemängda karaktär kan förklaras av (bland annat, 
förmodar jag) att deras veridikali tet är mycket svårare att avgöra 
än vad fallet är med föreställningar om den biofysikaliska verk
ligheten. 

Trots alla sina begränsningar och tillkortakommanden har 
naturvetenskaperna genererat kunskaper, vilkas veridikalitet (gi
vetvis inte i någon slutgiltig bemärkelse) kan avgöras på betydligt 
mindre problematiskt sätt än vad fallet är med samhälls- och be
teendevetenskaperna. Detta innebär i stort sett att även veridika-
liteten i vardagsmänniskans föreställningar om den biofysikaliska 
verkligheten ofta kan prövas på betydligt enklare sätt än vad 
beträffar föreställningar om den psykosociala världen. Veridika-
liteten i forskarens vetenskapligt grundade förklaringar av biofysi
kaliska fenomen antas oftast vara större än i vardagsmänniskans 
förklaringar (vilket dock förnekas av Kruglanski & Ajzen 1983; se 
även nästa avsnitt). Inom samhälls- och beteendevetenskaperna är 
den okontroversiella, konsensuella och beprövade kunskapskärnan 
betydligt mer begränsad och desto större än följaktligen mängden 



av åtminstone till namnet vetenskapliga teorier om den psykoso-
ciala verkligheten. Skillnaden i veridikalitet mellan vetenskapliga 
och vardagliga förklaringar kan därför förmodas vara mindre vad 
beträffar den psykosociala verkligheten än vad fallet är med den 
biofysikaliska. 

Vissa samhällsforskare har berört denna problematik. Trian-
dis (1972, 1980) har t ex infört distinktionen mellan tre slags 
stereotypa föreställningar om sociala grupper: autostereotypi (= en 
grupps stereotypa avgränsning och beskrivning av sig själv), he
terostereotypi (= en grupps motsvarande avgränsning och beskriv
ning av en annan grupp) och sociotypi (= dvs de avgränsningar, 
typologiseringar och beskrivningar som utförs av samhälls- och 
beteendeforskare). Triandis tycks anse att veridikaliteten i de sist
nämnda är väsentligt större än hos de föregående, en minst sagt 
problematisk bedömning. I sin översikt och analys av forskning 
kring "föreställningskongruens" (i Rokeachs mening) i samband 
med etniska fördomar och diskriminering tar även Insko, Nacoste 
& Moe (1983) upp frågan om sociala/etniska stereotypiers veri
dikalitet (de använder uttrycken "accurateness" och "realism"). De 
anser att åtminstone en del "naiva" vardagskategoriseringar och 
stereotypa beskrivningar av t ex etniska (men även andra sociala) 
grupper är minst lika veridikala som forskarnas "sociotypier" över 
motsvarande grupper. 

Den avgränsning och beskrivning som t ex amerikanska 
svarta gör av den sociala kategorin "medlemmar i Ku-klux-klan" 
anses av författarna vara korrekt och de attributioner av egenskap
er och handlingsmotiv som följer av denna klassifikation kan där
för betraktas som realistiska och befogade, dvs veridikala. Insko 
m fl avstår däremot beklagligtvis från att diskutera det generella 
problemet hur veridikaliteten i sociala kategoriseringar och åtföl
jande attributioner kan undersökas i mindre "självklara" fall, t ex i 
fråga om etniska gruppers egna etniska identitet (dvs autostereoty-
pier) och deras heterostereotypier om andra etniska grupper. Pa
rentetiskt kan noteras att denna frågeställning berör det gamla men 
otillräckligt diskuterade problemet inom stereotypiforskningen, 
känt under namnet "the grain of truth-hypotesen". 
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Intressant i Insko m fl:s (ibid) diskussion är även deras dis
tinktion mellan "befogade" och "obefogade" fördomar, där de för 
övrigt vill ersätta det problematiska begreppet "fördom" (jfr Lange 
& Westin (1981, kapitel 1) med uttrycket "outgroup rejection", 
som ligger närmare Trankells (1974) term "oresonlig antipati" och 
är att föredra av både teoretiska och pragmatiska skäl. Den för vår 
diskussion relevanta aspekten på Insko m fl:s distinktion är att den 
görs på grundval av något slags veridikalitetskriterium, som, trots 
att det inte utreds närmare av författarna, utgör ett viktigt steg 
framåt från det oprecisa och ofta förtäckt moraliserande bruket av 
termen "fördom". Deras framställning förankrar också, via en nå
got otydlig anknytning till Tajfels teori om social identitet, "out
group rejection"-fenomenet i ett bredare, dynamiskt sammanhang 
av relationer mellan sociala grupper. Den lika centrala som svåra 
frågan om legitimiteten i gruppers föreställningar om och värde
ringar av varandra lyfts därigenom fram och knyts till den minst 
lika centrala och svåra frågan om graden av realism (dvs veridika-
litet) i dessa föreställningar. 

Den principiellt större svårigheten att pröva veridikaliteten i 
föreställningar om den psykosociala verkligheten sammanhänger 
med vissa särdrag hos denna verklighet (jämfört med den biofysi
kaliska), som ligger till grund för ett av samhälls- och beteendeve
tenskapens grundläggande dilemman. Det har att göra med rela
tionen mellan den sociala verkligheten och människors föreställ
ningar om den. Med en lätt generalisering av den symboliska in-
teraktionismens uttryck kan man säga, att människan handlar ut
ifrån sina "definitioner av verkligheten" (både den biofysikaliska 
och den psykosociala), dvs klassifikationer, benämningar, förkla
ringar osv. Sociologen Thomas' smått geniala "teorem" - om män
niskor definierar något som verkligt, blir det verkligt i sina kon
sekvenser - sammanfattar detta klart och koncist. I en sammanfatt
ning och analys av den kognitiva socialpsykologins och sociolo
gins forskning om sociala stereotypier skriver Pettigrew (1981) 
med anspelning på Thomas-teoremet: 



"A fundamental insight of social psychology shared 
by all branches is that whatever human beings per
ceive as 'real' is in fact real in its social consequen
ces. Thus, the stuff of social cognition, from stereo
types to misattributions, is not just of psychological 
interest at the microbehavioral level; it also consti
tutes a critical (perhaps the most critical) mediation 
between the microindividual and the macrosocial 
level of analysis." 

Kollektivt hållna representationer av verkligheten bildar således en 
länk mellan individen och den sociala strukturen. På ett generellt 
plan är Thomas-teoremet lika giltigt för människors "definitioner" 
av såväl den biofysikaliska som den psykosociala verkligheten. 
Men vid närmare betraktande träder vissa intressanta skillnader 
fram. Visserligen handlar vi med avseende på den biofysikaliska 
omvärlden på sätt som styrs av våra föreställningar om denna verk
lighet. Våra föreställningar om (dvs definitioner av) den biofysika
liska verkligheten får, oavsett deras veridikalitet, nästan alltid verk
liga konsekvenser. Jag tror emellertid att den biofysikaliska verk
ligheten har ett annat slags status med avseende på våra föreställ
ningar om den, än vad den psykosociala har. Vi kan ingripa i den 
biofysiska världen och dessa ingripanden får som bekant både av
sedda och icke avsedda konsekvenser. Men dessa "definitioner" av 
den biofysikaliska verkligheten och de handlingar de leder till 
konstituerar inte denna verklighet på samma sätt som definitioner 
av psykosociala dito gör. I den psykosociala sfären utgör våra 
"definitioner" kategoriseringar, klassifikationer, benämningar, ty-
pologiseringar, beskrivningar och förklaringar av verkligheten en 
genuin del av densamma, och konstruerar eller formar den där
igenom på ytterst intrikata sätt. Tillämpningen av Thomas-teo
remet blir här betydligt mer invecklad. Enkelt sagt kan konsekven
serna av taxonomier över etniska grupper bli väsentligt annorlunda 
och allvarligare än konsekvenserna av taxonomier över växtriket. 

Detta innebär självfallet inte att alla föreställningar vi kon
struerar om den psykosociala världen kan i bokstavlig mening bli 
självuppfyllande profetior - allt är inte möjligt, på gott och ont. 
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Om alla våra verklighetsdefinitioner kunde bokstavligt bli verkliga 
som självuppfyllande profetior, skulle veridikalitetsfrågan i psy-
kosociala sammanhang bli meningslös, då vaije föreställd verklig
het skulle bli faktisk i mera handfast bemärkelse och vi då kanske 
skulle leva i den bästa av alla möjliga världar. Vad som däremot 
alltid blir faktiskt är föreställningarnas handlingskonsekvenser. Då 
även föreställningarna är verkliga (om än svåråtkomliga), i be
märkelsen att de "finns i människornas huvuden" och därför utgör 
sociala fakta, blir konsekvensen att veridikalitetsfrågan i den psy-
kosociala sfären ofta kommer att gälla våra föreställningar om vå
ra föreställningar (se figur 1 i avsnitt 1.1). 

Slutsatsen blir att samhälls- och beteendevetenskapen måste 
studera människors föreställningar (både deskriptiva och förkla
rande) om den sociala verkligheten som genuina beståndsdelar i 
samma verklighet. De synliggörs ofta som handlingskonsekvenser, 
både avsedda och icke avsedda. Det hela blir emellertid ännu mer 
komplicerat om man betänker, att de föreställningssystem (katego
riseringar, beskrivningar, förklaringar) som produceras for
skare, och som dessvärre inte alltid har bättre veridikalitet än var
dagsmänniskans föreställningar, "sipprar över" till vardagssam
manhang och införlivas med lekmännens sociala representationer. 
De avsätter handlingskonsekvenser och förändrar därigenom i vari
erande grad och oftast på svåröverblickbara sätt den sociala verk
ligheten (se t ex Moscovici 1981 för exempel på studier av hur det 
psykoanalytiska tänkandet påverkat fransmännens vardagspsyko
logiska föreställningar). Begreppet "handlingsförmedling" (se 
Lange 1983; Westin 1984), som syftar på den grad i vilken 
människors livsomständigheter är konsekvenser av deras egna mål
inriktade handlingar, kan i detta sammanhang generaliseras till att 
gälla den utsträckning, i vilken förändringar inom olika segment 
av den sociala verkligheten kan ses som konsekvenser av föränd
ringar i människors sätt att uppfatta och förklara, och på grundval 
av detta ingripa i, denna verklighet. Dessa förändringar av den so
ciala verkligheten kan variera från att helt och hållet vara självupp



fyllande profetior (där den föreställda verkligheten materialiseras) 
till att utgöra helt oavsedda handlingskonsekvenser. 

Den kognitiva socialpsykologin har under de senaste åren i 
allt högre grad uppmärksammat denna problematik. I ett antal stu 
dier av "lekmannaförklaringar" eller vardagsteorier om olika psy-
kosociala företeelser har man undersökt förklarande vardagsteorier 
om neurotiska besvär (Furnham 1982a), fattigdom (Furnham 
1982b), arbetslöshet (Furnham 1982c), personlighetsdrag som ut-
åtvändhet-inåtvändhet (Semin m fl 1981) och kriminalitet (Furn
ham & Henderson 1983). Och i en översikt av forskningen om 
"beliefs about stratification" konstaterar de amerikanska sociolog
erna Kluegel & Smith (1981), att människors föreställningar om 
social stratifiering är lika viktiga att studera som den faktiska stra-
tifieringen. De konstaterar samtidigt att forskningen hitintills allt
för lite uppmärksammat hur dessa föreställningar organiseras i 
"vardagsteorier" med förklarande karaktär. Ett stycke ur deras ar
tikel kan vara värt att citera, då det väl fångar en del av de prob
lemjag diskuterat ovan: 

"Beliefs about social inequality are potentially 
consequential for a range of behaviors and attitudes. 
An individual's assessment of his position in the 
stratification order affects his evaluation of his life 
chances; stratification beliefs should play a role in 
his evaluation of his place in the social order, and 
thus in his sense of social integration/alienation. Fur
thermore, beliefs about social inequality as a 
property of society should influence a) beliefs about 
the desirability and necessity of social change, and 
b) perceptions of what kind of social change (if any) 
is needed" (Kluegel & Smith 1981, s 48). 

Furnham & Henderson (1983) har i sin undersökning av lekmanna-
teorier om kriminalitet ovanligt nog jämfört sådana implicita var
dagsteorier om denna företeelses orsaker med vetenskapliga, ex-
plicita teorier om samma fenomen och funnit förutom en rad sam
band mellan lekmännens bakgrundskännetecken och arten av de 



implicita teorier de ger uttryck åt, att några av de implicita lekman-
nateorierna ganska väl överensstämde med de "akademiska" teori
erna. I sin tänkvärda diskussion av resultatens implikationer kon 
staterar de, att då kriminalitet uppfattas som ett stort socialt prob
lem, kommer olika föreställningar om dess orsaker att implicera 
olika förslag till åtgärder. Föreställningar om orsaker är således 
nära sammanlänkade med föreställningar om effektiva åtgärder, 
men i en del fall tycks det långtifrån självklart att de förstnämnda 
ligger till grund för de senare - det förefaller som om det i vissa 
fall förhöll sig omvänt: föreställningar om effektiva åtgärder ligger 
till grund för uppfattningar om orsaker. Med anknytning till den 
diskussion jag fört om föreställningars veridikalitet kan det vara 
värt att citera deras avslutande kommentar: 

"Finally, it could be argued that it is more important 
to establish what actually causes delinquency, rather 
than what lay people think causes delinquency. It 
maybe true that legislation and methods of prevent
ing and treating delinquency have been based on lay 
theories, politicially motivated decisions or the need 
for retribution. Ideally, however, legislation and 
methods of reducing delinquency should be based on 
empirically verified academic theories. This is not to 
say that lay theories are unimportant and are not 
worthy of research; rather it is to point out that they 
are no substitute for careful theorizing and research 
of academic criminologists, sociologists and psy
chologists" (Ibid, s 118). 

Möjligtvis med en reservation för deras kanske alltför optimistiska 
övertro på de akademiska teoriernas veridikalitet, kan man i prin
cip byta ut begreppet "delinquency" i stycket ovan mot begrepp 
som benämner vilken psykosocial företeelse som helst, exempel
vis "etnisk diskriminering". 

Människor möter dagligen i massmedia i varierande grad 
tillrättalagd "information" som "beskriver" viktiga aktuella psyko-
sociala företeelser. Samtidigt levereras oftast "förklaringar" till des
sas uppkomst samt förutsägelser om (på mer eller mindre oklara 



grunder) förväntade konsekvenser. Arbetslöshet, våldsbrott, kri 
minalitet i stort, inflation, barns behov av föräldrar, rasism, för
ändringar i partisympatier, narkomani, alkoholism är några exem 
pel. De "förklaringar" som åtföljer dessa rapporter är oftast svår
genomträngliga konglomerat av mera permanenta "sociala repre
sentationer", färgade av journalistens egen sociala makeup och 
kryddade med mera flyktiga ideologiska trender och modeflugor. I 
en del fall anförs "tungt" vägande förklaringar baserade på akade
miska discipliners teoribildning, vilkas konsekvenser för männis
kors uppfattningar om de fenomen som diskuteras är allt annat än 
lättöverskådliga. 

För ett par år sedan publicerade en ledande morgontidning 
en rad artiklar om inflationens orsaker, där fem ledande nationale
konomer intervjuades. De levererade fem olika teorier om infla
tionens väsen, som implicerade fem olika (men lika oklara) förslag 
till åtgärder. Med anknytning till min tidigare diskussion av Tho-
mas-teoremet och den sociala verklighetens beroende av våra före
ställningar och handlingar, kan man fråga sig i vilken utsträckning 
den här typen av utbud av förklarande föreställningar påverkar de 
företeelser som dessa föreställningar hävdas förklara. Att en rege
rings inte alltid helt synliga förklarande och normativa föreställ
ningar om ekonomiska förhållanden leder till åtgärder, som påver
kar de ekonomiska processerna på något (dessvärre långtifrån all
tid avsett) sätt torde vara någorlunda klart. I vilken utsträckning 
"vanliga människors" vardagsteorier om t ex de ekonomiska före
teelsernas orsaker, som utformats mer eller mindre under påverkan 
från "massmediasprayen", kan inverka på de ekonomiska proces
serna är mindre klart, och samtidigt säkerligen mycket svårt att 
undersöka. Det är samtidigt enligt min mening av allra största ve
tenskapliga och samhälleliga vikt att försöka kartlägga dessa svår
överskådliga beroendeförhållanden. Ytterligare ett citat från Warrs 
(1980) studie av veridikaliteten i allmänhetens föreställningar om 
brottslighetens utbredning (i detta förenklade fall bedömningar av 
förekomstfrekvenser för vissa brott) kan belysa detta: 



"... most parties to the debate would agree with the 
assertion that there is little correspondence between 
objective characteristics of crime and public beliefs 
about crime. The assertion itself appears trivial, but 
few sociologists have grasped its major implication: 
to the extent that public beliefs about crime diverge 
from objective conditions, those beliefs may have 
greater sociological significance than crime itself 
That is the case because many of the purported con
sequences of crime (fear of strangers, outmigration, 
decreased social solidarity, excessive security ex
penditures, erosion of norms, poor police/community 
relations, loss of confidence in the administration of 
justice) may result not from crime itself, but from 
public beliefs about crime. Consequently, unfounded 
beliefs may have social consequences that are not 
only unwarranted, but tragic" (Warr 1980, s 459). 

Warr diskuterar massmedias roll i den påstådda desinformationen 
av allmänheten om kriminalitetens kännetecken. I sin undersök
ning begränsar han sig dock till att endast undersöka veridikalite-
ten ("accuracy") i fråga om förhållandevis enkla föreställningar 
om brottslighet, dvs skattningar av brottsfrekvenser, och finner att 
de visserligen avviker systematiskt från de objektiva förhållandena 
(givna av brottsstatistik av god kvalitet), men att de har en relativ 
veridikalitet som kan betraktas som god. Brottsfrekvenser kan 
oftast - frånsett - mörkertalen objektivt uppskattas med god nog
grannhet och veridikaliteten i lekmannauppfattningar om dessa 
frekvenser kan följaktligen också bedömas relativt lätt. Det är i 
och för sig glädjande att Warr finner denna veridikalitet vara hyfs
ad. Hans undersökning har samtidigt den för mycken amerikansk 
forskning kring dessa frågor typiska begränsningen att inrikta sig 
på isolerade segment av föreställningar om den sociala verklighe
ten, utan hänsynstagande till den utsträckning, i vilken de kan 
tänkas ingå i mera komplexa, implicita vardagsteorier (vilket Warr 
för övrigt påpekar). 

Det ovan anförda citatet utgör även ett utmärkt exempel på 
tillämpning av Thomas-teoremet. Medan det är viktigt att under



söka "allmänhetens" föreställningar om den sociala verkligheten 
och konsekvenserna av dessa föreställningar, är det kanske ännu 
viktigare att penetrera och synliggöra de (ofta tungt ideologiser-
ade) "teorier" om den ekonomiska och sociala verkligheten, som 
(kanske något överoptimistiskt) kan antas ligga till grund för den 
beslutsfattande politiska elitens åtgärdsförslag. Just de beslutsfat
tande eliternas bakom explicita rationaliseringar dolda implicita 
"teorier" torde samtidigt tillhöra den sociala verklighetens allra 
mest svåråtkomliga skikt. 

Detta om detta. I det på föregående sida anförda citatet från 
Furnham & Henderson (1983) konstateras klart att medan det är 
viktigt att undersöka människors lekmannateorier om sociala före
teelser, borde åtgärder (som rimligtvis beslutas av eliter, min 
anm.) i syfte att förändra dessa företeelser (underförstått i konsen-
suellt-normativt önskvärd riktning, min anm.) baseras inte på des
sa lekmannateorier vilkas veridikalitet det enligt författarna finns 
skäl att ifrågasätta utan på verifierade (dvs veridikala) akademiska 
teorier, som förutsätts avslöja vad som faktiskt orsakar de före
teelser man vill förändra. Författarnas ståndpunkt beträffande den 
av mig diskuterade problematiken om vetenskapliga och vardagli
ga förklarande föreställningars veridikalitet är således klar: även 
inom den psykosociala sfären är de förklaringar, som genereras 
genom konsensuellt accepterade kunskapsmetoder inom akade
miska vetenskapliga discipliner, på det hela taget mera veridikala än 
lekmannateorier. 

Detta innebär att närhelst innebörden i människors bedöm
ningar av eller uppfattningar om något segment av verkligheten 
som t ex i svar på surveyfrågor måste fastställas i förhållande till 
verklighetens faktiska beskaffenhet, bör den inom samhälls- och 
beteendevetenskapen verifierade kunskapen om denna verklighet 
utgöra kriteriet på veridikalitet. Även om jag i min ännu inte sön
dervittrade optimism beträffande samhällsvetenskapens möjlighet
er att "avslöja" verkligheten är benägen att i stort sett instämma i 
detta, kan jag inte gå förbi den massiva attack på denna uppfatt
ning, som levereras av Kruglanski & Ajzen (1983) i en artikel som 



jag hänvisat till i det föregående. I denna storslaget upplagda fyr-
tiosidiga artikel i en tungt vägande tidskrift ifrågasätter författarna 
mycket av grundvalarna för det senaste årtiondets forskning inom 
främst kognitiv socialpsykologi. De teoretiska och metodologiska 
implikationerna av deras problematisering kan inte negligeras vid 
bearbetningen av data från en på kognitiv socialpsykologisk teori 
baserad surveyundersökning. 

1.2.1 En utflykt till ett kunskapsrelativistiskt gungfly 

Inledningsvis konstaterar Kruglanski & Ajzen att en väsentlig del 
av forskningen inom nutida socialpsykologi sysslar med studier av 
de processer, genom vilka människor (dvs icke forskare) formar 
och reviderar sina föreställningar ("beliefs") om sig själva och den 
värld de lever i. Intresset för dessa processer har stimulerats av 
den i Heiders teorier om lekmannaförklaringar förankrade attribu-
tionsforskningen och av forskningen kring intuitiva förutsägelser 
av händelser. Vardagsmänniskan sågs som en "naiv forskare", som 
i stort sett systematiskt och utan alltför stora avvikelser från "rikti
ga" forskares arbetssätt använder tillgänglig information för att 
förklara sitt eget och andra människors beteenden. Enligt Kruglan
ski & Ajzen (i fortsättningen KA) har denna syn på vardagsmän
niskans tänkande drastiskt förändrats under de senaste åren. Män
niskors bedömningar anses inte längre följa som rationella slutsat
ser från relevant information. Attributioner samt prediktioner upp
fattas i stället (av forskarna, min anm.) vara i stor utsträckning 
snedvridna av systematiska "biases" och fel. 

Medan den aktuella forskningen kring "bias" och fel i män
niskors bedömningar (däribland attributioner och förklaringar) en
ligt KA är huvudsakligen empirisk till sin karaktär, saknar den 
samtidigt en klart artikulerad teori och de centrala begreppen 
"bias" och "fel" definieras inte explicit. Inte heller hittar man nå
gon klar beskrivning av de objektiva, "unbiased" (dvs veridikala, 
min anm.) bedömnings- och slutledningsprocesser från vilka lek-
mannabedömningar och slutledningar antas avvika. Utifrån en 



kritisk analys av de antaganden som ligger till grund för denna 
förändrade syn på vardagsmänniskans kunskapsmödor vill KA 
presentera ett alternativt perspektiv, som de kallar "en teori om 
lekmannakunskapsteori". 

De (ofta oartikulerade) antaganden, som enligt KA ligger 
till grund för en stor del av forskningen kring de förvrängningar 
och fel som vardagsmänniskans bedömningar och attributioner li
der av, är följande: 
1) Det finns kända, identifierbara kriterier för valida eller veridi-
kala bedömningar. 
2) Psykologiska faktorer kan snedvrida ("bias") bedömningar, få 
dem att avvika från dessa validitetskriterier och därigenom öka 
sannolikheten för felbedömningar. 
3) De processer som styr lekmannens bedömningar ("lay infer
ence ") är pluralistiska till sin natur, dvs de omfattar ett brett spek
trum av olika strategier. Dessa strategier kallas omväxlande för 
scheman, attributionsprinciper, heuristiska modeller, "scripts", in
tuitiva teorier m m. 
KA tycker sig kunna urskilja tre typer av veridikalitetskriterier 
under 1): a) Normativa modeller; b) Direkt verifikation; c) For
skarens egna bedömningar. 

Analyser av snedvridningar och fel i lekmannabedömningar 
förutsätter enligt KA att det existerar erkända metoder för bedöm
ning, slutledning och förklaring som, om de tillämpas konsekvent, 
minimerar sannolikheten för "bias" och fel. Dessa metoder kallas 
emellanåt "normativa" och är i stort sett identiska med statistiska 
och andra vetenskapliga bedömnings- och slutledningsmetoder. 
Inom attributionsforskningen har man t ex använt den statistiska 
variansanalysmetoden som en normativ modell för bedömning av 
validiteten i lekmannens attributioner, förutsägelser osv. För det 
mesta ses den vetenskapliga metodologin i stort som överlägsen 
de principer som styr lekmannabedömningar, och en ofta dragen 
slutsats av detta är att felkällor i sådana bedömningar kan minskas 
om gemene man tränas i den vetenskapliga (t ex experimentella) 
metodologins elementa. 



Normativa modeller mot vilka lekmannabedömningar kan 
prövas föreligger dessvärre inte för alla områden inom vilka män
niskor bedömer och förklarar sin omvärld. Medan deskriptiva san
nolikhetsbedömningar kan prövas med statistiska modeller (va
riansanalys, Bayes' teorem m m), lyser motsvarande normativa kri
teriemodeller oftast med sin frånvaro för t ex attributioner av or
saker till handlingar och andra typer av förklaringar (jfr mina re
flexioner i det föregående om veridikalitetsaspekter på deskriptiva 
och förklarande föreställningar). Normativa kriteriemodeller för 
prövning av veridikaliteten i t ex orsaksattributioner gällande 
mänskliga handlingar (eller komplexa sociala fenomen som arbets
löshet, kriminalitet osv) förutsätter att veridikala vetenskapliga or
saksförklaringar till dessa fenomen existerar och är konsensuellt 
accepterade, vilket dessvärre sällan är fallet. I stället menar KA att 
man i sådana fall använder ett slags "direkt verifikation" som kri
terium för bedömning av lekmannabedömningar, i enklaste fallet 
genom att t ex räkna antalet företeelser eller objekt som lekmanna
bedömningar syftar på. Warrs tidigare citerade undersökning av 
veridikaliteten i allmänhetens skattningar av brottsfrekvenser kan 
vara exempel på detta, ett annat exempel är fråga B 9 i vår survey-
undersökning, där veridikaliteten i respondenternas bedömningar 
av antalet invandrare i Sverige prövades med tillgänglig informa
tion om det faktiska antalet som kriterium. 

När varken normativa, vetenskapliga modeller eller möj
lighet till direkt verifikation föreligger, återstår som enda kriteri
um forskarens egen uppfattning om vad som torde utgöra en kor
rekt bedömning eller förklaring av en viss företeelse, och avvi
kelser (hos lekmannens bedömningar eller förklaringar) från detta 
kriterium betraktas som "fel". Attributionsforskningen tillhanda
håller många exempel på detta, hävdar KA. 

Olika (oftast psykologiska) faktorer anses utöva förvräng
ande inflytande på vardagsmänniskans bedömningar och förkla
ringar. Dessa psykologiska faktorer, vilkas ursprung i sin tur kan 
förklaras på olika sätt, kan klassificeras i två kategorier: motiva-
tionella och kognitiva. Motivationella faktorer anses till stor del ha 



att göra med tendensen till önsketänkande, som medför att ens 
bedömningar och förklaringar av verkligheten underordnas ens 
behov och önskningar. Detta leder till avvikelser från ideal ration
alitet, där logiken omvandlas till "psyko-logik" för att tjäna sådana 
motiv som förbättring av självuppfattningen, faktisk eller före
ställd kontroll av sig själv och omgivningen m m. Kognitiva fak
torer tjänar däremot inte några dolda behov eller önskningar, utan 
är s a s inbyggda (dvs biologiskt grundade eller kulturellt förvär
vade) i de många bedömnings- och förklaringsstrategier, scheman 
m m, som människor (dvs lekmän) anses använda. Dessa strate
gier eller scheman antas vara olika till sin karaktär alltefter de si
tuationer i vilka de används. 

So far so good. Min egen (långtifrån heltäckande) beläsen
het inom de forskningsområden (de kan sammanfattas med termen 
"social kognition") som KA diskuterar får mig att i stora drag in
stämma i deras karakteristik som en godtagbart veridikal (sic!) 
beskrivning av dessa. Problemen börjar när de utifrån denna be
skrivning går över till att kritisera dels de grundläggande antagan
dena, dels den empiriska forskning som grundar sig på dessa, var
efter kritiken kulminerar i en alternativ "generell teori om lekman
nens kunskapsteori". Då denna teori har lika långtgående som kon
troversiella metodologiska och teoretiska implikationer, vilkas re
levans sträcker sig långt utöver analysen av data från våra två sur-
veyfrågor, kommer jag att kort sammanfatta teorins huvuddrag 
och huvudpunkter i deras på denna teori grundade kritik av forsk
ningen om social kognition. Därefter kommer jag avslutningsvis 
att ägna KA:s egen teori några kritiska reflexioner. 

Som utgångspunkt för sin teori om lekmannens kunskaps
teori formulerar KA ett par grundläggande distinktioner. Den för
sta skiljer mellan två aspekter på kunskap: dels kunskapens inne
håll, dels den övertygelse ("confidence") med vilken detta kun
skapsinnehåll omfattas. Kunskapsinnehåll syftar på allt det som vi 
anser oss kunna veta: att ett vin smakar bra, att jorden är rund och 
att 2 + 2 = 4. KA antar nu att alla dessa skilda kunskapsinnehåll är 
resultat av en och samma kunskapsprocess ("epistemic process"). 



Redan här avviker de väsentligt från den åsikt om kunskapspro
cessernas "pluralism" som enligt dem ligger till grund för forsk
ningen om social kognition. 

Den andra distinktionen, som egentligen är ett upphävande 
av en befintlig distinktion, är den mellan fakta och hypoteser. Med 
hjälp av den första distinktionens andra led - graden av övertygel
se i fråga om ett visst kunskapsinnehåll - hävdar KA att den gäng
se uppfattningen, att "fakta" är kunskapsinnehåll som genom god
tagbar verifikation visats äga hög objektiv veridikalitet, är en 
missuppfattning. Det som skiljer "fakta" från "hypoteser" (giss
ningar, "conjectures" m m) är i själva verket endast graden av 
övertygelse med vilka de omfattas. Ett "faktum" är således sådant 
kunskapsinnehåll, som man (dvs vem som helst) omfattar med stor 
övertygelse. "Hypoteser" är följaktligen sådana kunskapsinnehåll 
som man omfattar med endast moderat eller svag övertygelse. Det 
är således inte distinktionen mellan "fakta" och "hypoteser" de 
förnekar, utan uppfattningen att "fakta" är objektivt veridikala och 
inte kan falsifieras. Distinktionen reduceras således till skillnader i 
subjektiv övertygelse. 

Som stöd för denna subjektivistiska och relativistiska 17) 

uppfattning om kunskapens natur åberopar KA något de kallar 
"nonjustificationist philosophy of science", som enligt deras upp
fattning företräds av de senaste två decenniernas kanske mest om
talade vetenskapsteoretiker: Popper, Kuhn, Lakatos och Feyera-
bend. Enligt KA utgörs kärnan i dessa filosofers syn på kunska
pens villkor av uppfattningen att all mänsklig kunskap, således 
även den som betraktas som faktuell eller veridikal, är notoriskt 
gissningsbetonad ("conjectural") och osäker. Därför måste den all
tid betraktas som endast temporärt och relativt giltig, aldrig 
"sann", och kan när som helst ersättas av nya gissningar och över-

17) I själva verket kan man karakterisera denna ståndpunkt (utan att nu 
ta ställning till i vilken utsträckning den verkligen förenar dessa filosof
er) med flera andra "ismer": instrumentalistisk, konventionalistisk, fe-
nomenalistisk (som motsatser till realistisk). 



tygelser. Detta gäller såväl fysikaliska teorier som till synes själv
klara perceptuella "hårddata". 

Efter att ha deklarerat dessa utgångspunkter går KA så över 
till att lägga ut sin syn på kunskapsprocessen. Denna beskrivs som 
en "epistemisk sekvens", som utgörs av en serie kognitiva opera
tioner som individen utför på vägen till sin "upplevelse av kun
skap" ("experience of knowing", min kursivering). Redan här 
finns en hund begraven: kunskap reduceras till ett subjektivt upp
levelsetillstånd, ett veritabelt "gefundenes Fressen" för sjuttio-
(och åttio-?) talets ockultister, parafysiker och andra folkförförare. 
Hursomhelst anser KA sig kunna urskilja två faser i den episte-
miska sekvensen mot bakgrunden av distinktionen mellan innehåll 
och grad av övertygelse: i den första fasen genereras kunskapsinne
hållet, dvs de specifika kognitionerna eller hypoteserna, i vilka 
individen i den andra fasen investerar en viss grad av övertygelse. 
I KA:s språkbruk är detta liktydigt med validering. Denna valider-
ing antas ske med hjälp av deduktiv slutledning, varvid individen 
härleder sina slutsatser från premisser hon redan tror på med 
höggradig övertygelse. I enlighet med den välkända principen "En 
ann' är lika god som en ann'" deklarerar KA att alla människor är 
subjektivt logiska i bemärkelsen att de alltid gör korrekta dedukti-
va implikationer från de premisser de tror på, forskaren likaväl 
som dåren. 

Den epistemiska sekvensen är inte oändlig utan avstannar 
vid en viss tidpunkt, då "kunskap" (eller rättare sagt kunskapsupp
levelse) kristalliseras. Det som avgör när den epistemiska sekven
sen "fryses" är individens kapacitet till och motivation för att ska
pa alternativa slutsatser i förhållande till de givna premisserna. 
Motivationen att formulera alternativa hypoteser kan ha sitt ur
sprung i tre olika faktorer: a) behovet av struktur i ens kognitioner 
(som motsats till mångtydighet), vilket antas bromsa den episte
miska sekvensen; b) rädslan för invalidating (eller snarare diskred-
itering) av ens hypoteser, t ex genom förlöjligande reaktioner från 
signifikanta andra, vilket antas öka benägenheten att formulera al
ternativ; och till sist c) preferenser för önskvärda slutsatser, som 



innebär att innehållet i vissa slutsatser kan bättre motsvara indivi
dens önskningar än i vissa andra. Oavsett av vilka skäl en episte-
misk process blivit "fryst", kan den "tinas upp" igen under vissa 
befrämjande betingelser, som dock författarna avstår från att dis 
kutera närmare. 

Utifrån denna teori om kunskapsprocessen angriper KA den 
kunskapssyn som enligt deras analys präglar forskningen om so
cial kognition. De börjar med de tre veridikalitets- (eller validi-
tets-) kriterierna. Normativa, på vetenskapligt tänkande grundade 
modeller av den empiriska verkligheten ses utifrån det vetenskaps
teoretiska perspektivet KA anser sig omfatta enbart som begrepps
liga konstruktioner, vilkas veridikalitet (i betydelsen faktisk över
ensstämmelse med objektiv verklighet) är principiellt omöjlig att 
bestämma. Detta gäller i samma utsträckning både formaliserade 
(t ex matematiska och statistiska) och mindre formaliserade mo
deller. Popper och Kuhn åberopas som stöd för uppfattningen att 
t ex fysikaliska lagar inte kan vara något annat än "begåvade giss
ningar" ("conjectures"), vilkas veridikalitet aldrig slutgiltigt kan 
bedömas. 

Det andra veridikalitetskriteriet - direkt verifikation - be
döms med samma argument vara lika osäkert: om jag t ex ber en 
försöksperson att uppskatta proportionen vita och röda kulor i en 
hatt utifrån en handfull han får ta upp en gång, får höra att det nog 
är fifty-fifty, räknar dem själv och finner att det var 1:3, kan jag ju 
aldrig lita på min räkning som veridikal, menar KA. Det tredje 
kriteriet - forskarens egna bedömningar - stupar med ännu större 
skräll på samma grunder. Varje diskrepans mellan t ex en experi-
mentledares bedömningar av vad som är ett "veridikalt svar" på 
den uppgift försökspersonen presenteras - må det vara självbe
skrivning, orsaksattributioner till egna eller andras handlingar, 
riskskattningar eller bedömningar av likhet mellan den egna och 
andra kulturer - och försökspersonens uppfattningar kan alternativt 
förklaras som resultat av skilda perspektiv hos forskaren och 
försökspersonen på det fenomen som bedöms, inte som uttryck för 
snedvridande kognitiva eller emotionella "biases" som förvränger 
försökspersonens bedömningar. 



"Fel", i betydelsen avvikelse från korrekt (eller veridikal) 
bedömning, uppfattning eller förklaring av verkligheten, orsakad 
av snedvridande "biases", omdefinieras av KA till att syfta på en 
subjektiv upplevelse hos individen av en bristande överensstäm
melse mellan en viss hypotes, slutsats, bedömning eller förklaring 
och en av honom med stor övertygelse omfattad föreställning ("be
lief"). "Bias", i betydelsen faktor som snedvrider bedömningar, 
slutsatser eller förklaringar i viss riktning omvandlas då till en sub
jektivt grundad preferens för vissa bedömningar eller slutsatser 
framför alternativa dito. Av det faktum att en kognitiv eller moti
vationen "bias", dvs preferens, föreligger hos en individ följer inte 
att resultatet måste bli en felbedömning, givetvis i enlighet med 
den subjektiva definitionen av "fel" ovan. På det hela taget blir 
slutsatsen att då veridikalitetskriterierna är lika skakiga och osäkra 
såväl i vetenskapsmannens tänkande som i lekmannens, finns det 
inga skäl att tro (och i själva verket inga möjligheter att bedöma) 
att "naiva" lekmannabedömningar och förklaringar är mindre veri-
dikala än vetenskapliga. Anything goes. 

Efter detta dictum konstaterar KA att deras alternativa teori 
inte är någon akademisk begreppsekvilibristik, utan en psykolo
gisk teori om mänskliga bedömnings-, slutlednings- och förkla
ringsprocesser som har en mängd empiriska implikationer. De går 
igenom en rad empiriska undersökningar inom social kognitions-
psykologi, kritiserar dem och anför en rad andra empiriska under
sökningar, däribland några egna, som enligt deras uppfattning ger 
start stöd åt deras teori. 

Den epistemiska pluralism - mångfalden av strategier för 
lekmannabedömningar - som de hävdar kännetecknar forskningen 
om social kognition beror enligt deras uppfattning till stor del på 
en sammanblandning av bedömnings- eller slutledningsproce^er 
med de specifika innehåll som dessa processer kan kännetecknas 
av i olika situationer. Kontextspecifikt innehåll i en slutlednings-
eller bedömningsprocess i ett visst sammanhang generaliseras då 
felaktigt till att gälla som processens generella struktur. Attribu-
tionsforskningens klassifikationer av olika grundtyper av kausala 



kategorier - interna, externa, stabila, instabila osv - är inte mer fun
damentala för attributionsprocesser än en rad andra möjliga kausa-
la kategorier som människor faktiskt redan använder eller kan för
väntas hitta på. 

Olika kausala kategorier används av människor i olika situa
tioner alltefter deras teleologiska (målrelaterade) relevans för in
dividen, dvs med hänsyn till om de innehåller information som är 
relevant för individens kunskapsmässiga eller situationsbestämda 
mål. Det inom attributionsforskningen som ett generellt fenomen 
betraktade "fundamentala attributionsfelet" - att inre dispositionel-
la orsaker attribueras av observatörer (av handlingar) medan yttre 
situationella orsaker attribueras av aktörer (som förklaringar av 
egna handlingar) - ifrågasätts av KA med hänvisning till några un
dersökningar. Dessa undersökningar visar att andra faktorer än 
egenskapen att vara aktör respektive observatör påverkar arten av 
de attributioner man väljer att göra i olika situationer och "det 
fundamentala attributionsfelet" kan inte längre ses som en generell 
tendens till systematisk felbedömning. Detta skulle vara ett exem
pel på förväxling mellan innehåll och process - ett visst innehåll 
(attribution av inre respektive yttre orsaker) generaliseras till att 
bli ett generellt kännetecken hos attributionsprocesser. 

KA anser att de undersökningar de åberopat för att ifråga
sätta attributionsforskningens mest omhuldade resultat även ger 
stöd åt deras egen teori. Människor förefaller producera kogni-
tioner som är funktionella med avseende på deras mål och intres
sen och validerar dessa kognitioner deduktivt genom att tro på så
dana hypoteser eller bedömningar som de kan härleda ur andra 
kognitioner eller motsvarande evidens som de redan tror på. Vilka 
kognitioner de producerar beror i stor utsträckning på kognitioner-
nas psykologiska närvaro ("salience") i olika situationer samt de
ras subjektiva tillgänglighet. 

På liknande sätt går KA igenom en rad undersökningar 
inom området "human judgment", som huvudsakligen studerar "in
tuitiv statistik" i lekmannabedömningar: förutsägelser av objektivt 
mer eller mindre sannolika händelser, subjektiva riskbedömningar, 



svårmodifierbara föreställningar (bl a stereotypier) osv. Min förtro
genhet med detta område 18) är endast översiktlig och även av and
ra skäl måste jag begränsa mig till enbart en summarisk diskus
sion. Då KA tar upp etniska stereotyper (som exempel på "perse-
verant beliefs") och anför egna undersökningar för att dels ifrå
gasätta gängse sätt att uppfatta dessa fenomen, dels ge stöd åt den 
egna teorins tolkning av dem, är deras synpunkter av stor relevans 
i föreliggande rapport. Slutsatsen i deras genomgång av denna 
forskning blir, att intuitiva lekmannabedömningar tvärtemot den 
rådande uppfattningen inte alls förefaller vara okänsliga för veten
skapligt korrekta statistiska överväganden. I de situationer där 
människor tycks ignorera principer för korrekt statistiskt tänkande 
är detta enligt KA:s teori helt naturligt och begripligt. I enlighet 
med sin teoris grundläggande postulat konstaterar de också att det 
inte finns några som helst a priori skäl att anta att bedömningar 
och slutledningar som följer vetenskapliga statistiska principer blir 
mindre "biased" (dvs mer veridikala) än intuitiva lekmannabedöm
ningar som anses följa intuitiva tumregler ("heuristics"). 

En del mänskliga föreställningar, som etniska (och andra) 
stereotypier, tenderar att vara särskilt resistenta mot förändring 
trots konfrontation med motsägande evidens. Sådana "perseverer-
ande" föreställningar betraktas oftast som utslag av "kognitiv pa
tologi" och en rad recept för botemedel har föreslagits. Från KA:s 
perspektiv betraktas detta slags resistens mot förändring som en 
ofrånkomlig egenskap hos kunskapsprocessen, som i lika hög grad 
gäller vetenskapliga och lekmannamässiga föreställningar. Denna 
resistens är inte heller på något nödvändigt sätt relaterad till sanno
likheten för felbedömningar. Utifrån detta perspektiv är resisten
sen ett uttryck för det KA kallar "nedfrysning av kunskapsproces-

18) Så långt jag kan bedöma är antologin av Kahneman, Slovic & 
Tversky (1982) en "state of the art"-presentation av området "human 
judgment". Antologins titel: "Judgment under uncertainty: Heuristics 
and biases" sammanfattar huvudpunkterna i Kruglanski & Ajzens be
skrivning av området. Sjöberg (1982) ger en lättfattlig introduktion till 
delar av detta forskningsområde. 



sen", som innebär att individen vid en viss tidpunkt upphör att 
formulera hypoteser, och accepterar sin vid detta tillfälle plausibla 
kunskapsupplevelse som valid. Denna "frysning" av den episte-
miska sekvensen är oundviklig, då processen i annat fall skulle bli 
oändlig och individen skulle berövas det (upplevda) kunskapsun
derlag som är nödvändigt för beslutsfattande och handling. Alla 
föreställningar som omfattas med övertygelse är i denna bemärkel
se resistenta, då de representerar en av nödvändighet "frusen" 
(dock inte djupfryst) kunskapsprocess, såväl i det vetenskapliga 
laboratoriet som i vardagslivet. 

Följaktligen betraktar KA etniska stereotypier som produk
ter av denna "frysning"av kunskapsprocessen, som leder till att in 
formation som motsäger den "frysta" föreställningen inte uppmärk
sammas, tas på allvar eller tillätes påverka individens kognitioner. 
Däremot kan stereotypier utifrån denna tolkning förmodas bli på
verkade av en eller flera av de tidigare nämnda faktorerna, som 
skapar motivation att formulera alternativa hypoteser eller föreställ
ningar: behovet av struktur, rädsla för invalidering och preferenser 
för vissa slutsatser eller föreställningar. Således bör inte resisten
sen mot förändring hos vissa typer av föreställningar ses som ett 
generellt fenomen (eventuellt med patologiska konnotationer), 
som huvudsakligen drabbar intuitiva lekmannaföreställningar och 
bedömningar. Huruvida en viss föreställning fortfar att vara resist
ent respektive förändras till följd av motsägande information tycks 
i stället bero på den relativa styrkan hos flera faktorer som bestäm
mer "frysning" av kunskapsprocessen och dess eventuella "upptin-
ing". KA citerar några empiriska undersökningar av etniska ste
reotypier i olika situationer, där de ovannämnda faktorerna syste
matiskt varierades. Resultaten tyder på att tendensen att stereoty
pisera påverkas av dessa faktorer och varierar mellan olika situa
tioner, i vilka de undersökta individerna kan sägas ha olika "kun 
skapsintressen" (dock inte i Habermas mening). 

KA:s analyser konvergerar i två övergripande slutsatser 
som manar till en omorientering i forskningen kring social kogni-
tion. För det första bör en klar distinktion upprättas och upprätt



hållas mellan å ena sidan innehåll i människors bedömningar, fö
reställningar och slutledningar, och de processer genom vilka des 
sa bedömningar m m konstrueras å den andra. För det andra bör 
man i studier av social kognition avstå från att värdera människors 
bedömningar och föreställningar med avseende på deras avvikel
ser från idealiserade normer för "äkta" (dvs oftast vetenskaplig, 
veridikal) rationalitet. 

När det gäller den första uppmaningen måste man understry
ka att KA inte hävdar att man skall avstå från studier av specifikt 
innehåll i mänskliga föreställningar m m i specifika situationer till 
förmån för studier av generella processer. Man bör däremot akta 
sig för att förväxla specifikt innehåll med generell process. Som 
alternativ till dagens huvudsakligen på specifika innehåll inriktade 
forskning om social kognition föreslår KA ett tillvägagångssätt i 
två steg. I det första steget utarbetas en nomotetisk teori för be
dömnings-, föreställnings- och slutledningsgenererande processer 
(där deras egen teori kan ses som exempel på detta). I det andra 
steget produceras idiografiska beskrivningar av specifika inne
håll, knutna till varje enskild situation i vilken processen äger rum. 
Det är intressant att notera likheten mellan detta förslag och de 
distinktioner jag skisserat i avsnitt 1.1: Nomotetisk kan bytas ut 
mot etisk, idiografisk mot emisk (med tillägget situationsspecifik) 
och tvåstegsprocessen blir nästan liktydig med emisk-etisk metodo
logisk objektivitet, fast tvärtom och med borttagande av "objektivi
tet", då KA ju  exorcerat detta begrepp ur sin vokabulär. Att det 
blir tvärtom sammanhänger med, att medan jag med stöd i exem
plet med analysen av svensk etnisk identitet utifrån självbeskriv
ningar i vår survey tog min utgångspunkt i de emiska, idiografiska 
beskrivningarna (som sedan lyfts upp till etisk-emiska dimension
er), börjar KA i stället med en nomotetisk, etisk teori om slutled
ningsprocesser och går sedan ned till det emiska innehållet. På 
vilka grunder en sådan nomotetisk teori - som ett första steg - skall 
vila förtäljs inte i KA:s framställning. 

Den andra uppmaningen - att sluta prata om bättre eller 
sämre rationalitet och veridikalitet i föreställningar och slutledning



ar - har givetvis sin upprinnelse i KA:s hänvisningar till de moder
na vetenskapsfilosofernas avfärdande av möjligheten till säker ve-
ridikal kunskap. Sökandet efter äkta rationalitet och veridikalitet 
har enligt KA oftast lett till att man felaktigt utnämnt specifikt in
nehåll i vissa föreställningar (t ex västerländska, eller sådana som 
klätts i statistiska termer) till Metoder (processer) för korrekt ra
tionellt tänkande. 

Så långt Kruglanski & Ajzen. När jag nu avslutar detta av 
snitt med ytterligare några kritiska synpunkter på deras analys - ett 
antal sådana har jag redan utdelat på vägen - vill jag böija med att 
göra en grundläggande distinktion mellan två aspekter på deras 
framställning. Den kan sägas sönderfalla i två komponenter. Den 
ena är en ytterst allmänt formulerad, relativistisk och instrumental-
istisk kunskapsteori, enligt deras egen uppfattning baserad på hän
visningar till modern vetenskapsfilosofi. Den andra är en - både 
teoretiskt och empiriskt - mycket mer konkret och detaljerad (om 
än fortfarande väl summarisk) kritisk analys av den aktuella 
forskningen kring social kognition samt ett förslag till en alterna
tiv, generell teori för detta område som backas upp med en del 
(mycket summariskt återgivna) empiriska resultat. Om jag nu skall 
ta deras framställning på allvar - vid en viss tidpunkt i min analys 
av den drabbades jag av misstanken att det hela är ett aprilskämt -
vill jag deklarera att medan jag uppfattar den sistnämnda delen 
som en ytterst intresseväckande, emellanåt slående och nästan 
säkert fruktbar problematisering av gängse perspektiv på social 
kognition, ser jag den kunskapsteoretiska delen som ett pseudo-
filosofiskt hokus-pokus, fyllt av otillbörliga förenklingar, missupp
fattningar och nästintill dumdristiga tolkningar av mycket svåra 
och långtifrån okontroversiella problemställningar. Till råga på allt 
är detta förment vetenskapsteoretiska förvandlingsnummer inte 
alls någon nödvändig förutsättning för de övriga delarna av deras 
analys, och har dessutom den angenäma egenskapen att - om taget 
på allvar - såga av den gren som KA tror sig sitta på. Möjligtvis 
skulle de detta till trots även därefter sitta kvar. 



Jag kan givetvis inte i detta sammanhang underkasta deras 
artikel någon mera ingående analys. De vetenskapsteoretiska 
grundvalar de påstår sig utgå ifrån är föremål för en - till synes 
ändlös - debatt bland fackfilosofer och vetenskapsteoretiker och 
det finns en omfattande litteratur på området. Inte heller är det 
empiriska materialet i deras artikel - både det de kritiserar och det 
de anför som stöd för sin egen teori - möjligt att skärskåda när
mare i den här rapporten. Jag begränsar mig därför till några mera 
principiella anmärkningar. 

Den vetenskapsteoretiska ståndpunkt som KA utgår ifrån 
kallas av dem "the nonjustificationist philosophy of science" och 
påstås ha Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos och Paul Fey-
erabend som sina främsta företrädare. Frånsett det faktum att "non
justificationist" inte är någon gängse term, med vilken dessa filo
sofers vetenskapsteoretiska tankemödor vanligtvis betecknas, inne
bär KA:s hopbuntning av dem i samma säck ett grovt övergrepp 
på den filosofiska verkligheten i deras idéer. Såvitt jag förstår syf
tar termen "nonjustificationist" på den av Hans Reichenbach in
förda och numera klassiska och kontroversiella distinktionen mel
lan "context of discovery" och "context of justification". "Nonjus
tificationist" skulle då syfta på ståndpunkten, att ingen vetenska
plig metodologi någonsin kan rättfärdiga ("justify") ett påstående 
(t ex ett "faktum", en vetenskaplig lag osv) såsom slutgiltigt sant i 
betydelsen "överensstämmande med verkligheten". KA uttrycker 
det så här: 

"According to our theory (and the nonjustificationist 
philosophy of knowledge on which it rests) one is 
never objectively justified in holding a given propo
sition as true or in making quantitative (e.g. proba
bilistic) estimates of the extent to which it is... Any 
model of empirical reality is a conceptual construc
tion whose degree of actual correspondence to ob 
jective reality is in principle inestimable." (ibid, s. 
17). 

I vilken utsträckning denna uppfattning - oavsett dess eventuella 
övriga meriter - är den gemensamma nämnare som förenar Pop-



per, Kuhn, Feyerabend och Lakatos kan endast avgöras på grund
val av mycket ingående analyser av dessa filosofers skrifter. Nå
gon sådan analys har KA uppenbarligen inte gjort, och de litte
raturhänvisningar de gör i detta sammanhang förefaller kaotiska 
och oprecisa. Sådana ingående analyser har emellertid gjorts av 
andra och visar att någon sådan gemensam nämnare för dessa fyra 
filosofer inte tycks existera (se t ex Suppe 1977; Newton-Smith 
1982). Jag får intrycket att KA saknar insikter i den omfattande 
veenskapsteoretiska debatt som pågått (och pågår) kring dessa 
frågor alltsedan Popper publicerade sina första böcker. Den ytterst 
slarvigt och fragmentariskt skisserade vetenskapsteoretiska bak
grunden till deras kritik av forskning om social kognition (samt till 
deras egen alternativa teori) tycks närmast likna de idéer som Fey
erabend uttryckt i vissa av sina skrifter (jfr Suppe 1977) och som 
kan karakteriseras som en subjektiv idealistisk kunskapsteori 
(Suppe 1977; Newton-Smith 1982). Vidare är det felaktigt att 
hävda att denna "nonjustificationist philosophy of science" - i den 
svepande form de klistrat ihop den i sin artikel - skulle vara den 
accepterade ståndpunkten bland dagens vetenskapsteoretiker (eller 
åtminstone flertalet av dem). Även om KA inte explicitgör denna 
premiss, innebär nämligen deras ovan citerade ståndpunkt att de 
avvisar varje form av realistisk kunskapsteori, dvs uppfattningen 
att vår kunskap (utan att någonsin behöva vara slutgiltig) syftar på 
en utanför våra upplevelser existerande verklighet, av vilken våra 
kunskaper utgör allt bättre approximationer. I motsats till vad de 
påstår är den realistiska kunskapsteorin (i olika varianter och tolk
ningar) en alltmer framträdande strömning i sjuttio- och åttiotalets 
vetenskapsteoretiska debatt, både den som rör naturvetenskapen 
och den som syftar på samhälls- och beteendevetenskaperna (se 
t ex Suppe 1977; Bhaskar 1979; Healey 1981; Newton-Smith 
1982). 

Det är visserligen sant att den moderna kvantfysikens ut
veckling, särskilt kanske de senaste 15 årens experimentella un
dersökningar kring den s k Einstein-Rosen-Podolskyparadoxen har 
ställt fysikerna och vetenskapsfilosoferna inför mycket svåra av
göranden rörande den grundläggande frågan om relationen mellan 



våra observationer och modeller av den fysikaliska verkligheten 
och verkligheten själv (se t ex d'Espagnac 1979 för en pedago
giskt föredömlig, om än långtifrån lättillgänglig presentation av 
problematiken). Åtminstone vad beträffar kvantfysikaliska feno
men blir tydligen - om en viss tolkning av resultaten väljs - frågan 
om existensen av en objektiv, av våra mätoperationer oberoende 
verklighet ställd på sin spets. En del fysiker väljer därför ett in-
strumentalistiskt, positivistiskt förhållningssätt som befriar dem 
från bördan att fundera på hur den verklighet de trots allt anser sig 
studera "verkligen" är beskaffad. Men frågan om vilken tolkning 
av dessa resultat som är den (från olika utgångspunkter sett) rim
ligaste är långtifrån avgjord och debatten kommer sannolikt att 
fortsätta under oöverskådlig framtid. Samtidigt har dessa resultat 
och debatten kring dem, som ju rör ytterst avancerade och välfun
gerande teoretiska modeller (kvantteorin) samt oerhört sofistike
rade och exakta experimentella undersökningar, under sjuttiotalet 
bara alltför tacksamt tagits upp, misstolkats och missbrukats av 
den ockulta och "paravetenskapliga" vågens egotrippande diver
searbetare. Att utan vidare överflytta de långtifrån entydiga och 
konsensuella tolkningar, som aktualiserats av den kvantfysikaliska 
forskningen, till samhälls- och beteendevetenskaperna tyder på 
samma slags ignoranta och lättsinniga inställning till svåra kun
skapsteoretiska grundfrågor, som tidigare missbruk av t ex Ein
stein ("Allt är relativt") och Heisenberg ("Mätobjektet påverkas av 
mätoperationen") präglats av. 

Som jag påpekat tidigare i min kritiska sammanfattning av 
KA:s egen teori är särskilt en formulering i deras syn på kunskaps
processen ("den epistemiska sekvensen") speciellt avslöjande: de 
talar om "the experience of knowledge", dvs en upplevelse av kun
skap. I denna formulering reduceras kunskap till ett subjektivt 
tillstånd med särskild upplevelsekvalitet, nämligen övertygelsen 
att innehållet i en viss föreställning m m är kunskap, dvs i någon 
bemärkelse sant. Men då KA:s föregivna kunskapsteoretiska 
grundval helt förnekar möjligheten att någonsin i mera handfast 
bemärkelse kunna avgöra, om en viss föreställning om verklighet



en (t ex att jorden är platt) är mera eller mindre sann än en viss 
annan föreställning om samma verklighet (t ex att jorden är - ap
proximativt - rund), blir den grad av övertygelse som en viss före
ställning omfattas med i själva verket det enda godtagbara kriteriet 
på kunskap. Därigenom blir den (externa, objektiva) verklighet, 
som kunskap av många fortfarande anses vara kunskap om, princi
piellt oåtkomlig genom denna manöver och viker därför undan ur 
kunskapssammanhang som en hjärnspöklig missuppfattning. Det 
blir således helt fritt fram för den typ av nebulösa hänvisningar till 
de "olika vägar till kunskapen", som med förkärlek åberopas av 
det senaste decenniets talrika handelsresanden i paradigmskiften. 
När distinktionen mellan innehållet (eller kvaliteten) i ett upple
velsetillstånd, och det som denna upplevelse handlar om eller syf
tar på (om den nu inte endast syftar på sig själv) sålunda upp
hävts, blir frågan om vad som egentligen är objektet för den fö
regivna kunskapen helt irrelevant. Det som räknas är hur det 
känns. 

Om nu medlemmarna i Rat Earth Society (en förening med 
huvudkontor i USA och filialer i några andra länder) med stor 
övertygelse omfattar föreställningen att jorden är platt, innebär det
ta att de - enligt KA:s terminologi - "fryst" sina epistemiska sek
venser på ett visst stadium, varefter de uppenbarligen sorgfälligt 
lyckats undvika att aktivera några av de faktorer som enligt KA:s 
teori trots allt kan leda till att den epistemiska sekvensen blir "upp-
tinad" och genererar reviderade föreställningar. I mera seriösa 
sammanhang, som t ex i den tidigare citerade studien av turkiska 
folkteorier om sjukdomar (Sachs 1983), kan denna subjektivistiska 
syn på kunskap yttra sig i formuleringar vilkas konsekvenser för
fattaren förmodligen inte helt tänkt igenom. När Sachs (ibid., s. 
78) i sin beskrivning av turkiska folkteorier om sjukdomsorsaker 
konstaterar att "Their [= de turkiska kvinnornas, min anm.] con
ception of the world is as real to them as ours [= svenskarnas, min 
anm.] is for us", verkar det nästan som om denna subjektiva, 
kollektivt delade och socialt/kulturellt meningsfulla övertygelse 
om vad som orsakar olika sjukdomar vore den enda intressanta 
aspekten på frågan om sjukdomars etiologi. 



Nu förhåller det sig förvisso så att objektet för Sachs' studi
er är föreställningar om sjukdomar, inte sjukdomarna själva och 
deras orsaker. I så måtto kan det mycket väl tänkas att hennes 
ovan citerade formulering är en veridikal beskrivning av hur var
dagsmänniskan i Turkiet respektive Sverige upplever sina före
ställningar om sjukdomsorsaker. Det kan även tänkas att dessa 
upplevelser av realitet i de omfattade föreställningarna och överty
gelsen om deras "riktighet" är lika starka i båda fallen. Men då 
hennes arbete på flera ställen innehåller formuleringar som kan 
tolkas som uttryck - om än inte helt tydliga - för en kulturrelativis-
tisk syn på kunskap, blir man osäker vilken innebörd det ovan an
förda citatet egentligen har för författaren. 

KA:s subjektivistiska syn på kunskap som enbart ett upple
velsetillstånd leder således enligt min uppfattning till helt absurda 
konsekvenser. Jag kan inte låta bli att i detta sammanhang tänka 
på ett exempel från William James' klassiska verk "Den religiösa 
erfarenheten".19) Under något av sina experiment med lustgas har 
han i starkt påverkat tillstånd fått en uppenbarelse av den yttersta 
sanningen, den ultimata kunskapen om alltet. På en papperslapp 
han hade förberett nedtecknade han den mening som sammanfat
tade den uppenbarade sanningen. När han nyktrat till läste han vad 
han hade skrivit på lappen: "Hela rummet genomsyras av en stark 
terpentinlukt". Lyckligtvis hade hans "epistemiska sekvens" inte 
djupfrysts vid denna tidpunkt och han kom därför inte att omfatta 
denna sanning med någon större övertygelse. Jag förnekar givetvis 
inte att kunskapsprocessen har upplevelseaspekter och att över
tygelsen om att något kunskapsinnehåll är "sant" kan vara en 
mycket stark upplevelse. Dessa upplevelsekvaliteter ingår sanno
likt i det register eller förråd av möjliga upplevelsetillstånd som ar
ten Homo sapiens är utrustad med. Men olika faktorer, om vilka vi 
fortfarande vet väldigt lite, kan leda till att dessa upplevelser av att 

19) Givetvis finns det oräkneliga exempel på hur kemisk eller annan 
påverkan kan leda till att under normala betingelser sällan förekom
mande, "exklusiva" upplevelsekvaliteter "fästes" på triviala varsebliv-
ningar eller föreställningar. James' exempel tillhör dock de klassiska. 
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något är "sann kunskap" eller "verkligt" så att säga "fastnar" på 
varseblivningar eller föreställningar som antingen är helt triviala 
(terpentinlukt) eller - om man får uttrycka det så - uppenbarligen 
absurda. Åtminstone sedan Galileis tid har mänskligheten mödo
samt mejslat fram kunskapsmetoder som gör det möjligt att lyfta 
upp de föreställningar som skall tillerkännas rangen av kunskaper 
ovanför de subjektiva upplevelsetillståndens självinneslutna såp-
bubblor och därigenom göra kunskapsprocessen till en social, 
intersubjektiv process. I sin pseudodemokratiska framtoning, och 
med den kunskapsteoretiske anarkisten och estradören Feyerabend 
gnuggande händerna bakom kulisserna (min upplevelse av kun
skap är lika bra som din, även om jag hallucinerar och du experi
menterar), blir KA:s subjektivt idealistiska kunskapsteori i grun
den asocial. 

Frånsett detta faller de dessutom på eget grepp. Det är vis
serligen möjligt att en hel del av deras kritik mot de premisser, 
som den moderna forskningen om social kognition bygger på, är 
rimlig och befogad. Det kan tänkas att de normativa modeller, 
med vilka man jämför vardagsmänniskans bedömningar, slutled
ningar och förklaringar, är problematiska (irrelevanta, etnocentris-
ka, osäkra, alltför dogmatiska eller grova osv) och därför bör revi
deras. Det är också möjligt att det andra veridikalitetskriteriet som 
de kritiserar - direkt verifikation - används alltför mekaniskt och är 
problematiskt på flera andra sätt. Det är vidare möjligt att det tred
je  kriteriet - forskarens egna bedömningar av vad som är veridikalt 
och rationellt - används alltför rutinmässigt, naivt eller kan ifråga
sättas på andra grunder. Det förefaller även rimligt att uppfattning
en - i den mån den nu omfattas av kognitionsforskare - att veten
skapen alltid är rationell och veridikal medan lekmannen för det 
mesta inte är det, är allför dogmatisk och måste kvalificeras väsent
ligt och prövas i varje enskilt fall (jag har i annat sammanhang på
pekat något liknande rörande uppfattningen att etniska stereotypier 
alltid definitionsmässigt är falska; se Lange & Westin 1981, kap. 8 
och 11). 

Men dessa invändningar kan göras helt oberoende av det 
kunskapsteoretiska hafsverk som KA påstår sig behöva som ut
gångspunkt. Och om man nu för ett ögonblick tar det på allvar och 



tillämpar det dels på deras kritik, dels på deras egen forskning, 
leder det - självfallet - till motsägelser. Deras kritik av de empiris
ka resultaten inom forskningen om social kognition bygger på 
förutsättningen att vissa slutsatser från dessa resultat - nämligen de 
som stöder KA:s egen teori - är mera veridikala än andra. De em
piriska resultat (egna och andras), som de anför som stöd för sin 
kritik och för sin egen teori, bedömer de som riktigare och rimlig
are, dvs mer veridikala, än de studier de kritiserar. Ett litet exem
pel kan belysa den bristande konsekvensen i deras resonemang. 
Som stöd för sin kritik av uppfattningen (inom kognitionsforsk-
ningen) att forskare på det hela taget är mera rationella och mindre 
benägna att göra felbedömningar än lekmän, anför de bl a forsk
ningsresultat som visar att bedömningar gjorda av depressiva neu
rotiker i många fall bättre sammanfaller med forskarens egna be
dömningar (av samma förhållanden) än vad fallet är med "norma
la" individers omdömen. 

För att kunna använda detta resultat som stöd för sin kritik 
måste KA anta att det är veridikalt, dvs att det faktiskt förhåller sig 
så att deprimerade människor bedömer saker och ting på sätt som 
mera liknar forskarns bedömningar än "normala" individers (detta 
oavsett dessa bedömningars veridikalitet med avseende på den 
verklighet de syftar på). Men vad kan KA åberopa för att hävda att 
just dessa resultat är mera pålitliga eller veridikala än andra resul
tat vilkas veridikalitet de ifrågasätter? Om de nu medger att deras 
kunskapsteori även gäller dem själva, kan de inte åberopa något 
annat än sin egen övertygelse om just dessa resultats hållbarhet. 
De deklarerar emellertid inte något sådant argument explicit, och 
då de i sin kritik av de empiriska resultaten från forskningen om 
social kognition använder konventionell logik och vedertagna kri
terier för metodologisk granskning (i en del fall med avsevärt 
skarpsinne), blir man nästan tvungen att dra slutsatsen att deras 
kunskapsteori inte gäller deras eget tänkande på samma villkor 
som fallet är med den forskning de kritiserar. 

Samma slags invändningar kan riktas mot deras egen teori 
om "lay epistemology". I sin kritik av attributionsforskningen påpe
kar de att den ofta tycks blanda samman de processer, med vilkas 
hjälp föreställningar eller förklaringar (attributioner) genereras, 



med det ofta situations specifika innehåll som dessa processer har. 
Situationsspecifikt innehåll (t ex interna resp. externa attribution-
er) generaliseras därigenom felaktigt till en status som generella 
kännetecken hos attributions^roceiwer. Det alternativ deras egen 
teori rekommenderar är att man först formulerar en generell, no 
motetisk teori om kognitiva processer, för att sedan relatera den 
till situationsspecifikt innehåll. Både deras kritik av attributions-
forskningen (som jag delvis instämmer i) och deras eget alternativ 
kan formuleras helt utan hänvisning till den kunskapsteoretiska tes 
de deklarerar. Samtidigt förutsätter uttrycket "felaktiga generalise
ringar" i deras kritik av attributionsteorin att de har tillgång till nå
got slags veridikalitetskriterium, med vars hjälp de kan fastställa 
att generaliseringarna är felaktiga och att deras egen teori om till 
sin struktur enhetliga kunskapsprocesser är mera veridikal. Något 
sådant kriterium redovisas inte explicit av KA. 

Alla de hypoteser de ställer upp om kunskapsprocessens för
lopp - att människor alltid drar slutsatser genom deduktion från de 
premisser de redan tror på (och därmed är subjektivt logiska), att 
den epistemiska sekvensen "fryses" vid en viss tidpunkt beroende 
på individens kapacitet och motivation, att motivationen att "fry 
sa" respektive "tina upp" kunskapsprocessen är av tre bestämda 
slag, att individens benägenhet att i sin kunskapsprocess ta hänsyn 
till olika slags information är helt beroende av hans "kunskapssyf
ten" i den aktuella situationen och en därpå baserad relevansbe
dömning, att den resistens mot förändring som vissa föreställning
ar (t ex stereotypier) anses uppvisa inte är konstant utan varierar 
med situation och individens kunskapssyften - alla dessa hypoteser 
(som jag betraktar som intressanta och värda uppföljning) presen
teras av KA som antingen potentiellt eller faktiskt mera veridikala 
är de resultat de kritiserar. Och återigen är det oklart om de som 
stöd för detta vill åberopa något annat kriterium än deras egen 
övertygelse. 

Kontentan av allt detta blir, att medan deras lika dogmatiska 
och aggressiva som slarvigt hopkomna kunskapsteori bl a leder till 
den absurda konsekvensen att veridikaliteten i ens de mest befäng



da föreställningar om etniska grupper inte kan ifrågasättas med 
hänvisning till kunskaper om dessa gruppers faktiska kännetecken, 
är deras påpekanden om kognitionsforskningens tillkortakomman
den intressanta och fruktbara och deras egen teori om (främst) 
vardagsmänniskans kunskapsprocesser värd att tas på allvar och 
underkastas fortsatt empirisk prövning. För mitt vidkommande i 
föreliggande rapport är deras (tyvärr knapphändigt återgivna) 
studier av hur tendensen att tänka i etniska stereotypier påverkas 
av motivationsfaktorer och situationella betingelser, relaterade till 
individens "kunskapssyften", mycket relevanta. De stereotypier 
som jag antar ha blivit aktiverade av de två frågor - B 10 och D 20 
- i surveyundersökningen som analyseras i denna rapport, har 
ställts i en bestämd situation - surveyintervjun. Jag vet ingenting 
om hur var och en av de 1 202 intervjupersonerna definierade 
denna situation, inte heller på vilket sätt dessa definitioner av si
tuationen aktiverade de tre motivationella faktorer, som enligt KA 
inverkar på benägenheten att "frysa" respektive "tina upp" kun
skapsprocessen. Någon kontrollerad variation i sådana betingelser 
är självfallet inte möjlig att uppnå i en survey. Däremot är det 
tänkbart att KA:s hypoteser kan lämna bidrag till tolkningen av 
data. 

1.2.2 Ett nyanserat försök att skilja mellan kunskap och tro 

Som avslutning på detta långa avsnitt vill jag ta upp ett mera nyan
serat försök att särskilja kunskapssystem ("knowledge systems") 
från andra föreställningssystem ("belief systems").20) Medan Kru-
glanski & Ajzen hävdar att det av principiella skäl inte går att skil
ja  kunskap från tro, och att det därför är meningslöst att diskutera 
skillnader i veridikalitet mellan vetenskaplig kunskap å ena sidan 
och vardagsföreställningar eller vardagsteorier å den andra, anser 
Abelson (1979) att en sådan distinktion är möjlig och fruktbar, om 
än inte utan en hel del svårigheter. Hans egen förankring är inom 
den del av "cognitive science" som kallas "Artificial Intelligence" 
(förkortat AI) och som sysslar med datamaskinssimulering av 



människans tankeprocesser. Då jag inte är särskilt väl orienterad 
inom detta område, men å andra sidan vet att vissa av dess grund
läggande utgångspunkter (och därför en hel del av dess resultat) är 
kontroversiella och föremål för ständig debatt, tar jag endast upp 
det i Abelsons framställning som är relevant för de problem jag 
diskuterar. 

Abelson (ibid) konstaterar att begreppet "belief system" an
vänds på flera olika sätt av psykologer, statsvetare och antropolo
ger och att en entydig definition är svår att formulera. Han tycker 
sig emellertid kunna urskilja sju särskiljande kännetecken ("dis
tinctive features"), som var för sig inte är tillräckliga för att sär
skilja kunskap från "belief system", men som tillsammans gör en 
sådan distinktion möjlig. De sju särskiljande kännetecknen varie
rar även sinsemellan i fråga om den grad, i vilken de differentierar 
mellan kunskapssystem och "belief system". Jag diskuterar dem i 
tur och ordning: 

a) Elementen (begrepp, föreställningar, kategoriseringar, påståen
den, regler) i ett "belief system" är inte konsensuella. 

Detta innebär att för ett och samma innehållsområde, t ex "sjuk
domar och deras orsaker", finns det flera föreställningssystem som 
sinsemellan är mycket olika. De kan även variera i komplexitet, 
men det vanligaste tycks vara att de varierar i fråga om innehåll, 
och har ungefär samma komplexitetsnivå. En intressant aspekt på 
konsensualitet är frågan i vilken utsträckning ett visst "belief sys
tem" är "medvetet" om att alternativa föreställningssystem på sam
ma område är möjliga - en fråga som har intressanta anknytningar 
till emisk-etisk-problematiken. Abelson menar att i de fall där 

20) Någon bra översättning av "belief" och "belief system" tycks inte 
finnas. "Trosföreställning" har alltför mycket religiösa konnotationer. 
Jag har tidigare (jfr Lange & Westin 1981; Lange 1983) använt "före 
ställning" och "föreställningssystem", vilket inte är helt tillfredsstäl
lande, då kunskap ju också kan sägas bestå av föreställningar, som un
derkastats vissa särskilda prövningar och uppfyller vissa kriterier. 



vetenhet om alternativa synsätt s a s  inte är representerad inom 
systemet självt, kan man inte från en utsiktspunkt "inuti" systemet 
(dvs emiskt) avgöra om det är konsensuellt eller ej. I en del fall 
blir det därför oklart huruvida något är ett kunskaps- eller belief-
system. I fråga om kulturellt bestämda föreställningssystem gäller 
det, att om varje medlem i en kultur omfattar detta system och tror 
på det, uppfattas systemet "inifrån sig självt" som ett kunskapssys
tem. En antropolog som har den "etiska" insikten att det i andra 
kulturer finns andra föreställningssystem kring samma företeelser, 
t ex häxor eller andra magiska väsen, kan emellertid med detta 
etiska perspektiv med fog använda beteckningen "belief system". 
Medaljens baksida blir då att även vetenskaplig kunskap kan be
tecknas som "belief system", om det betraktas utifrån av dem som 
inte delar dess grundläggande antaganden. 

b) "Belief systems" kretsar i icke obetydlig utsträckning kring on-
tologiska frågor, dvs frågan huruvida vissa begreppsligt avgränsa
de företeelser existerar eller ej. 

Som exempel anger Abelson "Gud", "ESP", "häxor" osv. Det är 
förvånande att han inte påpekar att ontologiska frågor kan vara li
ka centrala i t ex fysikaliska teorier. Vad som möjligtvis skiljer 
"belief systems" från kunskapssystem i detta avseende är att de 
förstnämnda insisterar att vissa företeelser måste existera, och att 
dessa företeelser utgör ett slags kärnor kring vilka föreställnings
systemet är organiserat. Detta kännetecken förekommer möjligtvis 
i lägre grad i vetenskapliga kunskapssystem. 
c) "Belief systems" innehåller ofta föreställningar om alternativa 
världar, eller alternativa sakernas tillstånd, som kontraster till fö
reställningar om sakernas aktuella tillstånd. 

Utopiska eller revolutionära ideologier kan exemplifiera detta. De 
innefattar ofta "diagnoser" av det aktuella tillståndets bedrövlighet 
och komplexa anvisningar eller recept för hur det alternativa till
ståndet skall uppnås (jfr Stevensons, 1982, analyser av sju teorier 
om människans natur utifrån dessa aspekter). 



d) "Belief systems" baserar sig ofta på värderande och emotionel
la komponenter. 
Dessa värderande och emotionella aspekter har ofta karaktären av 
polära motsatser - "god-ond", "önskvärd-icke önskvärd" osv. Des
sa polariserade värderingar påverkar de kategoriseringar som utar
betas inom föreställningssystemet, är emotionellt laddade (med 
motivationella konsekvenser), ingår ofta i tätt sammanvävda nät
verk och utövar ett starkt organiserande inflytande på de flesta av 
systemets element. Systemet utvecklar även - efter ett antal kon
frontationer med dissonanta informationer - "problemlösningsstra
tegier" som gör det möjligt att snabbt "lösa" de flesta tänkbara di
lemman. 
e) "Belief systems" innehåller ofta en ansenlig mängd episodisk el
ler anekdotisk information från personliga erfarenheter, folklore 
eller politisk propaganda. 

De som tror på parapsykologiska fenomen, UFO och liknande 
tycks ofta ha en personligt upplevd episod som ett slags "kärna" i 
sitt "belief system". Folkteorier om olika företeelser kretsar ofta 
kring upplevelser och erfarenheter gjorda av vissa personer i vissa 
speciella omständigheter. Även om vetenskapliga kunskapssystem 
- särskilt inom samhälls- och beteendevetenskaperna - kan sägas 
innehålla en viss mängd episodisk information, är de sällan orga
niserade med denna som grundsten. 

f )  Den mängd av företeelser som utgör innehållet i ett "belief sys
tem" saknar klar avgränsning. 
När man empiriskt försöker kartlägga omfånget av ett visst före
ställningssystem, är det ofta oklart vilka samband det finns mellan 
olika "delsystem" av föreställningar och var någonstans gränsen 
går mellan ett visst system och ett annat. Då systemets hela om
fång torde för det mesta vara osynligt för en viss individ, kan det i 
en empirisk undersökning vara omöjligt att avgöra vilka angränsan
de föreställningar som kan tänkas ha relevans för systemet. Om 
man tar Sachs' (1983) tidigare diskuterade undersökning av folk



teorier om sjukdomar som exempel, kan man fråga sig om Sachs 
verkligen lyckats avgränsa alla de föreställningar, förklaringsmön
ster m m, som ingår i systemet eller kan visas ha relevans för det. 
Å andra sidan kännetecknas även vetenskapliga kunskapssystem 
ofta av sådana flytande, öppna gränser, särskilt i detta tvärveten
skaplighetens tidevarv. Abelson anser emellertid att man vid stu
diet av "belief systems" förr eller senare kommer till en nivå där 
självuppfattningen hos bäraren av föreställningssystemet måste 
blandas in, vilket inte är fallet med vetenskapliga kunskapssystem 
(om man inte sysslar med forskningsprocessens psykologi och 
socialpsykologi). Då självuppfattningen kan ha vida och flexibla 
gränser och alltid är sammanvävd med kulturen, bidrar detta till 
svårigheten att fastställa föreställningssystemets gränser. 
g) "Belief systems", eller enstaka föreställningar, kan omfattas 
med varierande grad av övertygelse. 
Här kolliderar Abelson frontalt med Kruglanski & Ajzen. Medan 
KA omvandlat distinktionen mellan vetenskapligt grundade fakta 
å ena sidan och hypoteser eller "beliefs" å den andra till gradskill
nader i övertygelse, anser Abelson att välgrundade vetenskapliga 
kunskapssystem inte medger variationer i övertygelse. Rent se 
mantiskt förefaller det ju något oegentligt att säga att man vet ett 
faktum med stark övertygelse. I KA:s terminologi definieras där
emot ett faktum just som något man tycker sig veta eller omfatta 
med stor övertygelse. Det intressanta när det gäller denna aspekt 
på föreställningssystem är, att man kan omfatta ett sådant system 
med stor övertygelse trots att det innehåller vissa enskilda föreställ
ningar till vilka man hyser svagare tilltro. Detta kan vara en viktig 
distinktion vid studier av "belief systems"21), t ex stereotypier eller 
snarare de mera komplexa föreställningssystem i vilka de förmod-

21) Ytterligare en term för benämning av "belief system" (utöver alla 
de benämningar jag citerat i det föregående) är "folk model" (se Holy & 
Stuchlik 1981). I en kollektiv recension av denna bok i Current Anthro
pology diskuteras de semantiska och teoretiska problem som detta be
grepp aktualiserar (se Holy m fl 1983). 



ligen ingår. De processer genom vilka tvivel sprider sig i ett före
ställningssystem som en människa omfattar med stor övertygelse 
är mycket litet kända och man kan här sannolikt profitera av Krug-
lanski & Ajzens hypoteser om de motivationsfaktorer, som styr 
"frysning" och "upptining" av kunskapsprocesser, helt bortsett 
från deras kunskapsteoretiska förvillelser. 

Abelsons distinktioner, som jag återgett med en del egna 
utvikningar och exemplifieringar, förefaller mig fruktbara som bi
drag till diskussionen av förutsättningarna för forskning kring före
ställningssystem av de slag jag diskuterat i det föregående. Hans 
egna funderingar kring de konsekvenser, som dessa distinktioner 
kan tänkas ha för möjligheten att inom Al-traditionen studera före
ställningssystem medelst datorsimuleringar, uppfattar jag som 
mindre intressanta, då mina egna föreställningar om denna tradi
tions resultat och möjligheter kännetecknas av litet omfång och 
problematisk veridikalitet. 

Efter denna långa exkurs till förutsättningarna för studiet av 
sociala kategoriseringar, går jag nu över till att diskutera några frå
gor av mera omedelbar relevans för analysen av data från frågorna 
BIO och D 20 med hjälp av multivariata metoder. 

1.3 Likhet, social identitet och representationer av det 
sociala rummet 

Läsaren erinrar sig att när jag i inledningen presenterade de två 
surveyfrågor, som utgör det empiriska underlaget för denna rap
port, konstaterade jag att två "kognitiva akter" ingick som förutsätt
ningar för intervjupersonernas svar: likhetsupplevelse eller likhets
bedömning och kategorisering. Såväl i fråga B I O  som D 20 upp
manades intervjupersonerna att bedöma likhet/olikhet mellan et
niska grupper. 

Även om likhetsupplevelsen intuitivt förefaller primär, ore-
ducerbar och självklar - vi upplever oftast likheter mellan objekt 
eller fenomen spontant och utan att underkasta dem en medveten 
analys - visar det sig vid närmare betraktande att likhetsbegreppet, 
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psykologiskt sett, inte är helt oproblematiskt. Några reflexioner är 
därför på sin plats. Logiskt sett är likhet en relation mellan två ob
jekt, även om Goodman (1966) i sin filosofiska analys av likhets
relationen hävdar att likhet är en treställig, komparativ relation. 
Det är enligt honom tveksamt om det är möjligt att bedöma likhet 
mellan två objekt utan någon tredje referenspunkt. Enligt Good
man är likhet en relation mellan minst två par av objekt, t ex enligt 
mönstret "A liknar B mera än vad det liknar C". Detta skulle inne
bära att även i de fall, där vi tycker oss uppleva likhet mellan en
dast två objekt, existerar en implicit bakgrund av andra objekt med 
samma kvaliteter, som tjänstgör som en latent referensram för 
upplevelsen av likhet mellan de två förstnämnda objekten. De ex
perimentella undersökningar av kontextens betydelse för likhetsbe
dömningar som t ex Tversky (1980; Tversky & Gati 1978) har 
gjort kan möjligen ge stöd för denna uppfattning. 

I en del sammanhang skiljer man mellan objektiv och 
subjektiv likhet. När jag i avsnitt 1.1 diskuterade möjliga tolknin
gar av svaren på fråga B 10, använde jag uttrycket "objektiva lik
heter/olikheter mellan kulturer". Den betydelse jag där gav detta 
uttryck var ungefär "likhetsbedömningar av kulturer baserade på 
veridikala, med konsensuella kunskapsinstrument fastställda kän
netecken hos dessa kulturer", till skillnad från subjektiva upple
velser av skillnader och likheter som inte är baserade på sådan 
kunskap. Uttrycken "objektiv" respektive "subjektiv likhet" måste 
emellertid kvalificeras. I en djupare bemärkelse är likhet alltid en 
relation mellan subjektiva entiteter - förnimmelser, varseblivning-
ar, kognitioner m m -  och i så måtto syftar likhet alltid på en sub
jektiv relation. Ur denna synvinkel torde således uttrycket "objek
tiv likhet" vara meningslöst (jfr Goodman 1966).22) Likhetsrela
tionen mellan objekt kan i detta perspektiv endast upprättas via en 
varseblivande och upplevande organism, i vars upplevelsemässiga 
och kognitiva repertoar ingår förmågan till likhetsupplevelse eller 

22) Gregson (1975) anser att uttrycket överhuvudtaget inte bör använ
das i psykologiska sammanhang. 



likhetsbedömning. Vilken innebörd kan man då tillskriva uttrycket 
"objektiv likhet"? Svaret på denna fråga är inte enkelt och har 
samtidigt stor betydelse för tolkningen av resultat från de multidi-
mensionella analysmetoder, med vilkas hjälp data från de två sur-
veyfrågorna bearbetats. Som ett slags nödlösning skulle man kun
na säga, att objektiv likhet syftar på en relation mellan objekt eller 
företeelser, som upprättats på grundval av konsensuell, intersub-
jektivt prövbar och veridikal kunskap om objektens kännetecken. 
Det förefaller emellertid som om det i detta sammanhang vore 
bättre att använda någon annan term än likhet - 1  ex släktskap, dis
tans (avstånd), "proximitet" (ung. = närhet) eller liknande. I en 
studie av hur den perceptuella apparaten hos två mycket olika 
biologiska arter - människa och groda - behandlar information om 
kemiskt mer eller mindre besläktade luktsubstanser använde Döv-
ing & Lange (1966) den engelska termen "sensory relatedness" 
(ung. sensorisk släktskap) för att beteckna de perceptuella rela
tionerna mellan de använda stimuli, utan alltför tydlig hänvisning 
till subjektiva upplevelser. Man vet ju inte riktigt hur grodor upp
lever sin omvärld. "Proximitetsdata" används ofta som ett sam
lingsnamn på sådana data, som företrädesvis analyseras med 
multidimensionella analysmetoder (jfr Shepard 1972, 1974; Kru
skal & Wish 1978; Forgas 1979; Tversky 1980). "Proximitet" be
tyder närhet i tid, rum eller relation, men användes oftast med 
syftning på främst rumslig närhet, dvs avstånd. Av detta skäl är 
termen "proximitet" inte helt invändningsfri som paraplybeteck
ning för alla sådana psykologiskt relevanta relationer mellan ob
jekt och företeelser, som subjektivt motsvaras av likhetsupplevel
sen. Vid närmare analys visar det sig nämligen, att rumslig närhet 
långtifrån alltid är den bästa analogin till upplevd likhet (jfr Tver
sky 1980). 

I sin kanske något överentusiastiska presentation av de 
tillämpningar som multidimensionella analysmetoder har fått inom 
den kognitiva socialpsykologin försöker Forgas (1979) göra en 
distinktion mellan objektiv och subjektiv likhet. Då han inte un
derkastar likhetsbegreppet någon närmare analys (och därför an



vänder det på ett ganska naivt sätt), har han inga invändningar mot 
termen "objektiv likhet" i betydelsen överensstämmelse i yttre, 
konsensuellt mätbara kännetecken. Av hans framställning framgår 
emellertid inte alls på vilket sätt dessa överensstämmelser eller 
"proximiteter" mellan yttre kännetecken relateras till subjektiv 
upplevelse av likhet och skillnaden mellan objektiv och subjektiv 
likhet förblir oklar. För att underlätta den fortsatta diskussionen 
vill jag med hänvisning till ovannämnda svårigheter göra några 
preliminära distinktioner, väl medveten om att de långtifrån kan 
betraktas som invändningsfria. 

a) Som en överordnad term för beteckning av en vid klass av 
relationer mellan objekt och företeelser (av typen närhet i tid 
och rum, "släktskap" m m) vill jag (trots invändningar ovan) 
använda "proximitet". Proximitet kan dels syfta på relationer 
mellan objektivt fastställbara och mätbara kännetecken (som 
åtminstone potentiellt kan ge upphov till likhetsupplevelser), 
dels på subjektivt upprättade relationer, som s a s går via orga
nismens perceptuella, kognitiva och emotionella reaktioner. 
Man kan därför skilja mellan: 

i) Objektiv, rationell proximitet (enligt ovan). En del av de 
index för likhet som används inom numerisk biologisk ta-
xonomi kan vara exempel på objektiv rationell proximitet 
(jfr Gregson 1975; Felsenstein 1983; Ridley 1983). 
ii) Subjektiv (eller snarare intraindividuell eller psykogen) 
proximitet. Fenomenell, upplevd likhet, är endast ett exem
pel på subjektiv proximitet. Flera andra intraorganismiska 
proximitetsrelationer är tänkbara, som inte behöver yttra sig 
som upplevd likhet. Samförekomst eller samvariation an
vänds i en del undersökningar som indikator på subjektiv, 
upplevd (dvs psykologisk) likhet utan att några teoretiska 
argument ges som stöd för detta. Association genom närhet 
i tid och rum - som t ex i klassisk betingning - upprättar ett 
slags intraorganismisk proximitet mellan obetingat och 
betingat stimulus utan att det därför blir meningsfullt att 
tala om upplevd likhet mellan dessa. När t ex Rosenberg & 
Jones (1972) i sin undersökning av Theodore Dreisers 
kvinnosyn använt samförekomst av adjektiv i hans beskriv



ningar av kvinnliga gestaler som indikator, behöver inte den 
struktur som blev resultatet av deras multidimensionella 
analys av dessa samförekomster implicera upplevda likheter 
mellan adjektiven eller personlighetsdragen i fråga. 

b) En klar distinktion måste göras mellan proximitet (objektiv 
eller subjektiv) och de indikatorer eller operationaliseringar 
som man använder för att bedöma eller mäta den, t ex genom 
index baserade på objektiva mått eller genom olika typer av 
psykologiska data. Ofta sker en sammanblandning av dessa två 
aspekter. Forgas (1979) tycks exempelvis anse att frekvenser av 
samförekomst (av attribut, objekt m m) och direkta skattningar 
av subjektivt upplevd likhet är likvärdiga (och liktydiga) indika
torer på subjektiv proximitet, vilket inte alls är självklart. De 
samband man i många fall finner mellan korrelationer och 
likhetsskattningar (se t ex Sjöberg, 1980, för en intressant dis
kussion) behöver inte innebära att korrelation är att betrakta 
som en analogi till subjektiv likhetsupplevelse. Komplicerade 
sammanblandningar kan ske mellan objektiva och subjektiva 
aspekter om otillräcklig uppmärksamhet ägnas åt ovanstående 
distinktioner. Om man t ex antar att någon eller några respond-
enter i vår survey som svar på fråga D 20 sorterat de 18 et
niska/nationella grupperna i ett antal högar enbart med avse
ende på geografiskt avstånd, är det svårt att hävda att en sådan 
sortering oproblematiskt avspeglar individernas upplevelser av 
likheter och olikheter mellan de bedömda grupperna - objektiva 
avstånd är olika stora, inte mer eller mindre lika varandra. Vil
ket slags psykologisk proximitet som kan sägas ligga bakom en 
viss typ av indikatorer eller data är i själva verket en intrikat 
teoretisk och empirisk fråga. Detta innebär att mitt sätt att an
vända termen "proximitet" avviker från t ex Shepards (1972), 
som i sin taxonomi över olika typer av data som lämpar sig för 
analys med multidimensionella metoder utgår ifrån, att alla 
proximitetsdata bör vid analysen betraktas som analoga med 
distanser i ett geometriskt rum, oavsett vilket slags indikatorer 
på proximitet som data i själva verket utgör. Jag vill således 
använda termen "proximitet" även i de fall där det finns starka 
skäl att i analysen representera data på annat sätt än som dis
tanser (t ex trädstrukturer m m). 



Likhetsupplevelsen betraktas ofta som ett slags grundsten i kun
skapsprocessen. Den kände logikern W.V. Quine (1969) formule
rar det så här: 

"There is nothing more basic to thought and lan
guage than our sense of similarity, our sorting of 
things into kinds" 

Och Tversky & Gati (1978; se även Tversky 1980) konstaterar att 

"Indeed, the notion of similarity - that appears under 
such different names as proximity, resemblance, com-
munality, representativeness and psychological dis
tance - is fundamental to theories of perception, 
learning and judgment". 

Något slags likhetsupplevelse eller likhetsbedömning är en nödvän
dig förutsättning för kategorisering och klassifikation. Enligt ett 
synsätt innebär kategorisering att objekt som oftast inte är helt 
identiska, sammanförs i kategorier eller klasser så beskaffade, att 
de objekt som ingår i en och samma klass kan i något väsentligt 
avseende betraktas - och behandlas - som likvärdiga. Logiskt sett 
kan kategoriseringsakten i detta perspektiv sägas innebära, att man 
sammanför objekt till ekvivalensklasser. Den perceptuellt-kogniti-
va process som åstadkommer detta minimerar (likviderar i en del 
fall psykologiskt) skillnader mellan objekt som placeras i olika 
kategorier. I sina studier av kognitiva processer i samband med 
stereotypi sering av sociala grupper anser Tajfel (1981) att detta är 
den grundläggande kognitiva processen bakom stereotypifenome
net (se även Tajfel & Forgas 1981). Det är emellertid långtifrån 
klarlagt av vilken art de likhetsrelationer (och upplevelser) är, som 
konstituerar en kategorisering. Flera tänkbara varianter existerar 
och valet mellan dessa har långtgående konsekvenser för vilket 
slags metoder som kan anses adekvata för analys av psykologiska 
proximitetsdata. 

Likhetsbegreppet (och därigenom även likhetsupplevelsen 
och/eller bedömningen) återfinns implicit eller explicit i många 
psykologiska och samhällsvetenskapliga teorier. Durkheims be 
grepp "mekanisk respektive organisk solidaritet" syftar på sociala 
80 



band som skapas och cementeras av likhet/olikhet23). Rokeach's 
teori om "belief congruence" (föreställningskonsonans) söker för
klara "fördomar" och diskriminering som konsekvenser av att 
människor attribuerar "beliefs" - föreställningar, värderingar, mo
tiv m m - till medlemmar i grupper de själva inte tillhör, och sedan 
bedömer dessa föreställningar som mer eller mindre lika deras eg
na. Det välkända begreppet "social distans" har likhetsupplevel
sen/bedömningen som en viktig förutsättning. I Tajfels teori om 
social identitet (Lange & Westin 1982; Tajfel 1981, 1982) är upp
levd likhet och olikhet (eller särprägel) mellan sociala grupper en 
av de viktigaste förutsättningarna för de socialpsykologiska pro
cesser, som teorin beskriver och förklarar. Därigenom blir lik
het/olikhet enligt denna teori en grundläggande psykologisk rela
tion, som styr människors sätt att konstruera sina subjektiva repre
sentationer av "det sociala rummet" i form av komplexa system av 
föreställningar med beskrivande, förklarande, värderande och 
handlingsgenererande aspekter. 

I teoretiska sammanhang diskuteras likhetsrelationen/upp
levelsen dels som oberoende, förklarande variabel, dels som be
roende. När likhet har status av oberoende variabel analyseras den 
oftast inte utan betraktas som mer eller mindre självklar. Inom en 
hel del perceptions- och kognitionsforskning har likhetsupplevel
sen status av beroende variabel. Man har sökt konstruera modeller 
av de processer och implicita "regler", som kan tänkas ge upphov 
till upplevd likhet. Upplevd likhet kan i sådana sammanhang ses 
t ex som en funktion av mera "fundamentala" eller enklare upple
velser eller varseblivningar. De flesta av dessa teorier som söker 
blottlägga likhetsupplevelsens mekanismer, representerar likhet 
med hjälp av geometriska modeller, t ex som distans i ett geome
triskt rum eller som en skalär produkt i ett vektorrum (den s k 

23)  Givetvis är likhetsbegreppet viktigt även inom naturvetenskapen. 
Inom den biologiska taxonomin är likhetsbedömningar av grundläggan
de betydelse vid klassifikation av biologiska arter (se avsnitt 1.2). 



"content-modellen", där likhet ses som en funktion av ett gemen
samt upplevelseinnehåll för två stimuli). 

För det mesta har dessa modeller över likhetsupplevelsens 
mekanismer varit knutna till specifika databearbetningsmetoder, 
som faktoranalys eller multidimensionell, icke-metrisk analys. 
Sådana metoder bygger alltid på vissa specifika antaganden om 
egenskaper hos de data (t ex likhetsskattningar) som analyseras. 
Medan t ex faktoranalys i stort sett alltid förutsätter att data är eller 
kan betraktas som korrelationskoefficienter, bygger de flesta mul-
tidimensionella analysmetoder på antagandet att data kan betraktas 
som analoga med distanser i ett euklidiskt eller icke-euklidiskt 
rum (jfr Shepard 1972, 1974; Kruskal & Wish 1978). Då det långt
ifrån alltid föreligger entydiga och okontroversiella argument för 
eller emot dessa antaganden om egenskaper hos data, aktualiseras 
frågan hur man skall betrakta relationen mellan de representation
er, som blir resultatet av sådana analyser (faktorrum eller punkt
konfigurationer i ett euklidiskt rum, till exempel), och den psyko
logiska verklighet som kan antas ha gett upphov till data. Kring 
dessa spörsmål finns en omfattande diskussion. Det är intressant 
att notera, att problematiken är besläktad med de problem kring 
veridikalitet, som jag behandlat i de föregående avsnitten. Proble
matiken diskuteras ofta i termer av de kunskapsteoretiska stånd
punkter som jag nämnt, dvs instrumentalistiskt respektive realis
tiskt synsätt på relationen mellan modell och verklighet. 

I stora drag kan man betrakta de metoder, som används för 
analys av proximitetsdata, på två väsentligt skilda sätt. Det ena 
innebär att man ser dessa metoder som bekväma och effektiva sätt 
att reducera och förenkla stora mängder av data, varvid man är 
obenägen att utan vidare tillskriva resultaten av dessa reduktioner 
- det må vara faktorladdningar eller koordinater för en svärm av 
punkter i ett euklidiskt rum - någon realitet utöver den att de av
speglar vissa strukturella egenskaper hos en viss uppsättning av 
data. Detta skulle grovt sett motsvara det instrumentalistiska (no 
minalistiska, positivistiska) synsättet, enligt vilket våra teorier och 
modeller aldrig kan anses avspegla verklighetens egentliga beskaf



fenhet. Det andra synsättet, det realistiska, innebär att de represen
tationer av data, som analysmetoderna genererar, ses som (bättre 
eller sämre) approximationer eller avbildningar av den verklighet 
som gett upphov till data. I det skiftande språkbruket kring dessa 
spörsmål kallar man teorier med sådana verklighetsavbildande 
ambitioner "substantiva". 

Detta innebär att t ex en konfiguration av punkter i ett euk-
lidiskt rum - där punkterna, som i fråga D 20 i denna rapport, rep
resenterar 18 etniska/nationella grupper - anses avspegla något 
slags psykologisk verklighet, t ex en "kognitiv karta" i intervjuper
sonernas huvuden, som representerar den omgivande sociala verk 
ligheten. Då en multidimensionell analysmetod (som t ex KYST, 
som användes i vår survey) betraktar proximitetsdata som analoga 
med distanser och representerar dem i ett euklidiskt rum via en 
distansfunktion (dvs den formel med vars hjälp distanser beräknas 
som funktioner av koordinater i ett euklidiskt rum), kan en ännu 
mer vågad realistisk tolkning av resultatet innebära att man betrak
tar denna distansfunktion som en modell av den psykologiska pro
cess, som kan antas ha gett upphov till de proximitetsdata man 
analyserat. 

Då utbudet av metoder för multidimensionell analys av 
proximitetsdata i dag är närmast förvirrande stort (se t ex Carroll 
& Arabie 1980 för en taxonomisk översikt) och deras matematiska 
och datatekniska sofistikering allt större, tenderar många forskare 
som använder dessa metoder i olika slags undersökningar att ta 
metodernas grundläggande antaganden för givna och, i den mån 
de tolkar resultaten i en realistisk anda, dra alltför lättvindiga 
"substantiva" slutsatser om naturen hos den verklighet från vilken 
de hämtat sina data. I själva verket är denna problematik helt fun
damental när det gäller våra möjligheter att studera den psykoso-
ciala verkligheten med hjälp av matematiska modeller. 

Att analysera t ex psykologiska proximitetsdata med hjälp 
av en multidimensionell analysmetod av den typ som KYST re
presenterar innebär att man avbildar data i ett euklidiskt rum. Ett 
euklidiskt rum är en väldefinierad geometrisk modell med vissa 



grundläggande, bestämda egenskaper, som kan uttryckas i form av 
axiom, eller antaganden. Då de flesta forskare som använder 
sådana metoder tenderar att tolka resultaten utifrån ett (ofta oarti
kulerat) realistiskt perspektiv, medför detta att den psykologiska 
eller sociala verklighet, som via data avbildas genom den geome
triska modell som metoden bygger på, i någon rimlig mening mås
te antas vara isomorf med modellen. Det vill säga, den får inte 
vara så beskaffad, att vissa relationer mellan företeelser i denna 
verklighet, t ex vissa relationer mellan elementen i människors 
subjektiva kognitiva "kartor" över den sociala omvärlden, kan vi
sas vara väsentligt annorlunda än vad som föreskrivs av de anta
ganden, som den geometriska modellen bygger på (jfr t ex Boyd 
1972; Batschelder & Narens 1977; Tversky 1980; Beals, Krantz & 
Tversky 1968). Vad det således handlar om är den grundläggande 
frågan i vilken utsträckning den verklighet som avbildas genom 
multidimensionella analyser av proximitetsdata har sådana egen
skaper som postuleras av den geometriska modellens grundläggan
de antaganden eller axiom. 

En distansfunktion i ett metriskt rum (uttrycket syftar på en 
klass av geometriska modeller där det euklidiska rummet är ett 
specialfall) kan definieras som en skala, som till varje par av punk
ter tillordnar ett icke-negativt tal, som sägs vara distansen eller 
avståndet mellan dessa. Denna distans måste satisfiera tre metriska 
axiom (Tversky 1980): a) minimalitetsaxiomet, som innebär att 
avståndet mellan två olika punkter är större än eller lika med 
avståndet från en punkt till sig själv, varvid det sistnämnda måste 
alltid var 0; b) symmetriaxiomet, som innebär att avståndet mellan 
punkterna A och B är lika med avståndet mellan B och A; samt c) 
triangelolikhetsaxiomet, som innebär att summan av avstånden 
mellan A och B samt B och C måste vara större än eller lika med 
avståndet mellan A och C. 

Om nu psykologiska proximitetsdata, t ex likhetsskattningar 
(som i fråga B 10), eller samförekomstfrekvenser (som i sorterings
uppgiften D 20), betraktas som analoga med distanser och avbil
das med en multidimensionell analysmetod, måste man kunna visa 



att de data som analyseras i rimlig utsträckning uppfyller de vill
kor som fastställes av ovanstående axiom. Enligt Tversky (1980; 
Tversky & Gati 1978) är inte detta fallet. Med hänvisning till 
empiriska resultat visar Tversky att proximitetsdata (tolkade som 
likheter och därför distanser) ofta inte uppfyller dessa krav, och 
hävdar att de avvikelser från kraven man kan observera hos sådana 
data tyder på att den spatiala geometriska modellen inte är adekvat 
för avbildning av den psykologiska verklighet som genererat des
sa. Han utvecklar en alternativ modell för analys av likhet och re
presentation av psykologiska likhetsdata, som är av stort intresse 
för våra survey data och som jag återkommer till i det följande. 

Först vill jag emellertid ta upp en artikel, som på ett intres
sant sätt sammanför en hel knippe av problem: Tajfels teori om 
social identitet och dess relation till den psykosociala verklighe
tens "verkliga" beskaffenhet, liksom relationen mellan de antagan
den denna teori gör om den psykosociala verkligheten och alterna
tiva antaganden baserade på multidimensionella metoder för ana
lys av proximitetsdata. Artikeln diskuterar också veridikalitetsprob-
lem rörande relationen mellan teorin om social identitet och mul
tidimensionella analysmetoder å ena sidan och den psykosociala 
verklighet de syftar på å den andra. Då Tajfels teori om social 
identitet utgör en av de viktigaste teoretiska utgångspunkterna för 
vår surveyundersökning, är den (oavsiktliga) konvergens av prob
lem som artikeln i fråga lyckats åstadkomma en utmärkt före
vändning för klargörande av några grundläggande spörsmål. 

I en artikel med titeln "Psychological space and regulation 
of social behaviour" hävdar Reykowski & Smolenska (1982) att 
Tajfels teori om social identitet och relationer mellan grupper är 
en av de ytterst få aktuella socialpsykologiska teorier som kan säg
as ha en djupare relevans för förståelsen av mycket viktiga och 
svåra sociala problem. Teorin bygger på antagandet att de proces
ser som reglerar socialt beteende kan förklaras som konsekvenser 
av det sätt, på vilket människor kognitivt, i sina föreställnings
system, strukturerar den sociala omgivningen.24^ En specifik vari
ant av detta antagande innebär enligt Reykowski & Smolenska (i 



fortsättningen RS), att denna subjektiva representation och struk
turering av omgivningen består i en dikotom klassifikation eller 
kategorisering i "vi" och "de", dvs i ingrupper och utgrupper. Me
dan de i stort accepterar det mera generella antagandet om före
ställningssystem som förklarande faktorer, ifrågasätter de det spe
cifika antagandet om en dikotom klassifikation i ingrupper och 
utgrupper. De ställer följande fråga: är tendensen att dikotomisera 
den sociala omvärlden en i det mänskliga psyket inneboende bio
logiskt betingad egenskap, som medför att motsättningen vi-de är 
ett permanent inslag i det sociala livet, eller finns det skäl att tro 
att motsättningen vi-de är en historisk produkt? Är den biologiskt 
imperativ eller är den tidsmässigt relativ? Är den oföränderlig 
eller kan den ändras om de socio-historiska betingelser som skapat 
den förändras? Spörsmålet är således en variant - fast med intrika
ta modifikationer - av den välkända marxistiska trätan om männi
skans biologiskt grundade natur kontra social-historisk relativism. 

RS utvecklar några teoretiska argument med vissa empiris
ka illustrationer för tesen, att social kategorisering i dikotoma kate
gorier bör ses som ett specialfall av funktionen hos ett kognitivt 
system, som under andra betingelser kan fungera enligt andra än 
dikotomiserande principer. Intressant för vårt vidkommande är 
dels att de hänvisar till kognitionspsykologiska och socialantropo
logiska studier av kategoriseringsprocesser samt till multidimen-
sionella analyser av psykologiska proximitetsdata, dels att de dis
kuterar dessa undersökningar utifrån ett (inte helt konsekvent) rea
listiskt kunskapsteoretisk perspektiv. Detta innebär att i stort sett 
alla de problem som jag diskuterat i det föregående aktualiseras 
här i en konkret tillämpning. 

En dikotom kategorisering av sociala grupper i in- och ut
grupper förutsätter att kategori tillhörighet är en allt-eller-intet frå
ga. Kategorigränserna är skarpt åtskilda. Är man medlem i ingrup-
pen, så kan man inte samtidigt vara medlem i utgruppen. Man kan 

24) För en detaljerad beskrivning av teorin och en analys av dess anta
ganden och hypoteser se Lange & Westin (1981). 



inte heller vara medlem i en grup till en viss grad. Antingen är 
man medlem eller inte. Medan denna aristoteliska syn på katego-
riseringsakten legat till grund för mycken forskning kring t ex be
greppsbildning, har nyare forskning kring hur s k naturliga be
grepp och kategorier utvecklas (se t ex Rosch 1975, 1977) visat att 
dessa kategorier inte har denna allt-eller-intet karaktär. Kategori
medlemskap ses nu snarare som en graderbar egenskap. Roschs 
begrepp "prototyp" och "prototypikalitet" och Wittgensteins 
(1953) "familjelikhet" (medlemmar i en kategori behöver inte ha 
någon enda egenskap gemensam, men länkas samman av mera 
begränsade likhetsrelationer) illustrerar detta synsätt. 

Sitt andra argument mot de dikotoma sociala kategorisering
ar som postuleras av teorin om social identitet hämtar RS från den 
typ av multidimensionella analyser av proximitetsdata som jag 
diskuterat i det föregående. RS hävdar att de talrika multidimen
sionella studierna av olika psykologiska proximitetsdata, i första 
hand de som gällt semantiska relationer mellan begrepp, har visat 
att olika "domäner" av begrepp - som ju syftar på kategoriseringar 
- kan representeras av ett flerdimensionellt rum, företrädesvis eu-
klidiskt. Då ett euklidiskt rum är kontinuerligt - det får inte inne
hålla "hål", dvs otillåtna segment inom vilka objekt inte kan före
komma - innebär en realistisk tolkning av ett sådant metriskt, kon
tinuerligt rum att även de psykologiska fenomen, som rummet är 
modell av måste vara kontinuerliga.25)> Om "självet" (eller Ego) 
placeras in i en sådan postulerad, kontinuerlig inre representation 
av den sociala omgivningen, kommer Alter - andra individer och 
grupper - att representeras i detta rum genom placering på olika 
avstånd från Ego. Dessa psykologiska distanser (som kan indik-
eras t ex genom skattade likheter) är kontinuerliga och graderbara, 

25)  Krumhansl (1978) påpekar dock att den geometriska modell som 
multidimensionella metoder bygger på inte i strikt bemärkelse implice
rar kravet att även den stimulusdomän som undersöks måste vara kon
tinuerlig (dvs att vaije punkt i rummet motsvaras av ett existerande eller 
möjligt stimulus; se även Torgerson 1965). 



vilket starkt kontrasterar mot de diskreta, dikotoma kategoriserin
gar i "vi" och "de" som enligt RS postuleras av teorin om social 
identitet. 

Utifrån dessa utgångspunkter konstruerar RS en psykolo
gisk modell, som relaterar avstånden mellan Ego och de sociala 
objekten i den inre, spatiala representationen av den sociala om
världen till individens beskrivningar och evalueringar av dessa objekt 
samt till hans engagemang ("involvement") i dessa. RS antar nu att ju 
mindre avståndet är mellan Ego och ett visst socialt objekt i den inre 
representationen, desto mer korrekta (veridikala) blir de bedömningar 
som individen gör av objektet, desto större blir vidare hans engage
mang i det och desto större blir till sist hans benägenhet att handla 
gentemot objektet. Variationen i dessa tre aspekter kan i modellen 
representeras som en gradient i individens subjektiva, spatiala 
representation av den sociala omvärlden, och lutningsvinkeln hos 
denna gradient antas vara systematiskt relaterad till de psykologis
ka avstånden mellan Ego och olika sociala objekt. Utifrån denna 
modell hävdar RS att individens förhållningssätt till sociala objekt, 
i första hand sociala grupper, inte generellt kan beskrivas som di
kotoma kategoriseringar i in- och utgrupper, utan snarare har ka
raktären av gradskillnader i psykologisk distans. Den sociala iden
titetsteorins dikotoma "vi-de"-kategoriseringar kan nu ses som ett 
specialfall av dessa kontinuerligt varierande spatiala relationer, när 
den inre representationen av relationer mellan sociala grupper 
"kollapsar" till ett icke-metriskt, diskontinuerligt rum av dikotoma 
skillnader. Detta antas av RS inträffa främst i de fall, där avståndet 
till ett socialt objekt, t ex en grupp, är mycket stort, vilket implic
erar en mycket "brant" gradient i individens benägenhet att korrekt 
beskriva och engagera sig i gruppen i fråga. 

Olika (enligt RS historiskt och socialt betingade) faktorer 
kan befrämja uppkomsten av stora psykologiska distanser till vissa 
sociala objekt, t ex skarpa gränser mellan sociala kategorier, både 
objektivt och i människors psykologiska representationer av dessa. 
Dessa faktorer antas vara relativa i bemärkelsen att de är underkas
tade historiskt, kulturellt och politiskt betingade variationer. De 



kan därför inte betraktas som tidlösa imperativ som deterministiskt 
styr människors sociala handlingar. Enligt RS finns psykologiska, 
sociala och ideologiska faktorer av annat slag, vilka motverkar 
skarpa gränser mellan sociala kategorier. Dessa faktorer befrämjar 
sätt att tänka om den sociala omvärlden i termer av kontinuerliga 
övergångar. Som exempel nämns betoning av gemensamma känne
tecken som skär tvärsigenom etablerade dikotoma kategorisering
ar, betoning av gemensamt öde hos överordnade kategorier eller 
skapande av nya, gemensamma system av föreställningar av både 
deskriptiv och normativ art. Sherifs välkända gruppstudier kring 
konflikter och överordnade mål nämns som ett exempel, sovjetis
ka teorier om kollektivbildande processer som ett annat. 

De sistnämnda innebär att det viktigaste villkoret för att stör
re kollektiv skall kunna skapas är införlivandet av mindre grupper 
i ett psykologiskt och socialt meningsfullt, överordnat system, t ex 
samhället som helhet (det sovjetiska??) eller staten - ett i sanning 
långtifrån uppmuntrande perspektiv. När samma objektiva skill
nader mellan t ex sociala grupper av människorna representeras 
och uppfattas som kontinuerliga och gradvisa i stället för som skar
pa och dikotoma, kan man vänta sig att den ingruppsfavorisering 
och utgruppsdiskriminering, som enligt Tajfels teori om social 
identitet ses som ett oundvikligt inslag i relationer mellan grupper, 
inte kommer att uppträda. Således, om vi lär oss att tänka kontinu
erligt kommer vi att leva i åtminstone den näst bästa av alla tänk
bara världar och den marxistiska optimismen klarar sig ett tag till. 

Det skulle föra för långt att i detta sammmanhang polemise
ra mot helheten av RS:s alternativa modell och deras argument för 
denna. Det intressanta för vårt vidkommande är det faktum, att de 
kritiserar grundantagandet i teorin om social identitet med argu
ment som hänvisar dels till empiriska studier av kategoriserings-
processer, dels till studier av psykologiska proximitetsdata med 
hjälp av multidimensionella analysmetoder baserade på geome
triska modeller. Teorin om social identitet antar ju att människans 
subjektiva representationer av den sociala omvärlden har karaktär
en av skarpt avgränsade dikotoma kategorier, som antas vara re



sultat av tidlösa, i det mänskliga psyket inbyggda mekanismer. Stu
dier över kategoriseringar av naturliga objekt visar emellertid att 
kategorier inte är skarpt avgränsade. Snarare kännetecknas de av 
kontinuerliga övergångar, vilket enligt RS bekräftas av de spatiala 
representationer av psykologiska proximitetsdata som konstrueras 
med hjälp av multidimensionella analysmetoder. Detta visar, me
nar RS, att människors föreställningar om relationer mellan socia
la grupper långtifrån alltid behöver struktureras på det sätt som te
orin om social identitet antar. 

Låt mig invända. Till att börja med är RS:s uppfattning om 
teorin om social identitet alltför fragmentarisk och på ett par vikti
ga punkter inkorrekt. Det kan bero på att de utgår ifrån äldre artik
lar av Tajfel och hans medarbetare - den senaste av de tre publika
tioner de citerar är från 1974. Men just i mitten av sjuttiotalet un
dergick teorin om social identitet vissa väsentliga förändringar (se 
Tajfel 1981; Lange & Westin 1981). Visserligen är den grundläg
gande struktureringen av den sociala verkligheten i in- och utgrup-
per fortfarande en väsentlig utgångspunkt för teorin. I senare arbe
ten uppvisar dock Tajfel och andra en betydligt mera nyanserad 
syn på förhållandet mellan hur människor strukturerar sina före
ställningar om sociala kategorier och hur de handlar utifrån dessa 
föreställningar. Människors föreställningar om utgrupper antas va
riera längs flera olika kontinua och behöver inte alltid vara skarpt 
avgränsade eller dikotoma. Därutöver innehåller RS:s argument 
flera andra missuppfattningar. De skiljer t ex inte klart mellan ob
jektiva egenskaper hos sociala grupper, och motsvarande subjekti
va representationer. Deras uppfattning om vad medlemskap i olika 
typer av sociala kategorier innebär är mycket oklar och förenklad. 
De skiljer t ex inte mellan objektivt medlemskap, som åtminstone 
vad beträffar vissa - främst etniska - grupper måste vara fråga om 
"allt eller intet", och den subjektiva representationen av detta med
lemskap i individens föreställningar och känslor, t ex graden av 
identifikation. Medan en individ med nödvändighet antingen är 
eller inte är medlem i en etnisk grupp - medlemskapet är givet från 
födseln och kan inte bytas - kan hans subjektiva identifikation med 



gruppen variera från att vara helt obefintlig till att vara mycket 
stark. Detta kan bl a leda till kraftig diskrepans mellan hur andra 
kategoriserar honom och hur han själv upplever denna kategoriser-
ing. Företrädarna för teorin om social identitet diskuterar dessu
tom utförligt de betingelser, bl a avsiktliga åtgärder, med vilkas 
hjälp man skulle kunna överbrygga de starka markeringarna av 
gränser mellan in- och utgrupper (se t ex Turner 1981). 

Däremot är det sant att ursprunget till de psykologiska driv
krafter, som av teorin postuleras som "motor" i relationer mellan 
grupper - främst behovet av positiv särprägel i grupptermer och 
positiv social identitet - inte tillräckligt belyses av teorins företrä
dare. De betingelser som enligt RS skulle kunna överbrygga alltför 
starkt markerade gränser mellan grupper - främst skapandet av 
mera övergripande kollektiv med vilka människor kan identifiera 
sig lika starkt som med de ursprungliga grupperna - diskuteras fak
tiskt helt explicit av företrädarna för Tajfels teori, främst Turner 
(1981). Att detta långtifrån - vilket både historien och dagens so
ciala verklighet i lokalt och globalt perspektiv bara alltför tydligt 
visar - är någon enkel uppgift är nog en understatement. 

En annan väsentlig missuppfattning i RS:s argument rör 
veridikalitetsproblemet vid användning av multidimensionella, 
geometriska representationer av psykologiska proximitetsdata. 
Medan RS hävdar att de empiriska resultaten från sådana analyser 
styrker deras uppfattning att människors subjektiva representa
tioner av (den sociala) omvärlden snarare är kontinuerliga än disk
reta (varvid de likhetsbedömningar dessa bygger på antas vara ana
loga med distanser), anför flera kritiker av multidimensionella me
toder rakt motsatt argument som grund för sin kritik (se t ex Boyd 
1972; Tversky & Gati 1978; Weisberg 1974). Boyd (ibid) hävdar 
t ex att den utnämning av Euklides till samhällsforskare, som an
vändningen av de geometriska, spatiala representationerna av psy-
kosociala data innebär, är ytterst problematisk, då människan i fle
ra väsentliga avseenden tycks vara en varelse som i mångt och 
mycket snarare tänker i diskreta kategorier än i kontinuerliga. På 
grundval av den moderna, av Chomsky inspirerade generativa psy-



kolingvistiken kan man starkt ifrågasätta vad geometriska, dimensi-
onella representationer av t ex "det semantiska rummet", där iso
lerade begrepp representeras som punkter på olika avstånd från 
varandra, egentligen säger om hur dessa begrepp faktiskt fungerar 
när de ingår i meningar som yttras av levande människor i var
dagslivet. 

Jag har i avsnitt 1.1 påpekat att folktaxonomier och vardag
liga föreställningssystem eller "teorier" om både den biologiska 
och den sociala omvärlden kan förväntas ha karaktären av hierar
kiska träd och andra diskreta strukturer, snarare än kontinuerliga 
geometriska rum. Att med utgångspunkt i en alltför lättköpt och 
naiv realistisk tolkning av de grundantaganden, som vissa, på kon 
tinuerliga geometriska modeller baserade multidimensionella me 
toder för analys av proximitetsdata vilar på, hävda att människors 
representationer av den sociala verkligheten har vissa egenskaper 
men inte andra är nog minst sagt vågat. Däremot är det ytterst vik 
tigt att ifrågasätta och diskutera veridikaliteten i dessa antaganden, 
så att dessa inte okritiskt förväxlas med faktiska förhållanden i den 
psykosociala verkligheten. Det är knappast genom användning av 
ett eller annat slags metodologiska knep för representation av data 
om den psykosociala verkligheten som vi kan göra denna verkli
ghet bättre att leva i. 

Det bör emellertid påpekas att de analysmetoder, som i dag 
samlas under det vida paraplybegreppet Multi-Dimensional Scal
ing (MDS), långtifrån endast bygger på kontinuerliga geometriska 
rum.26* I en förtjänstfull taxonomisk översikt har Carroll & Arabie 
(1980) systematiserat dessa metoder dels utifrån egenskaper hos 
data, dels utifrån (matematiska och geometriska) egenskaper hos 
de modeller metoderna bygger på. En hel grupp metoder utgår 
från icke-spatiala modeller, dvs sådana som inte antar att data 

26) I en jämförande analys av spatiala och icke-spatiala analysmetoder 
har Pruzansky, Tversky & Carroll (1982) upptäckt att vissa "symptom" 
hos proximitetsdata kan g e  ledtrådar för val av adekvat representation 
av data. 



måste avbildas i ett kontinuerligt rum med en specificerad distans
funktion. Dessa metoder möjliggör avbildningar av data i form av 
hierarkiska trädstrukturer, multipla trädstrukturer m m genom att 
undersöka olika typer av klustreringar. Det är emellertid fortfaran
de de spatiala multidimensionella metoderna som är de mest an
vända (Tversky 1980). 

Den sistnämnda omständigheten utgör en av utgångspunkt
erna för Tverskys (1980; Tversky & Gati 1978) tidigare nämnda 
kritik av spatiala multidimensionella analyser. Då hans kritik och 
hans alternativa modell - som är en psykologisk teori om likhets
upplevelsens struktur - innehåller ytterst intressanta synpunkter av 
stor relevans för analysen av frågorna BIO och D 20, vill jag kort
fattat diskutera dem i det följande. 

Spatiala modeller bygger på de tre geometriska axiom som 
jag återgav i det föregående (se sid 81): minimalitet, symmetri och 
triangelolikhet. Tversky påpekar att minimali tetsaxiomet, som i 
första hand innebär att avståndet från en punkt till sig själv är 0, 
inte uppfylls av empiriska proximitetsdata. Om t ex data utgörs av 
sannolikheter för att försökspersoner förväxlar två stimuli som 
presenteras samtidigt eller strax efter varandra (s k konfusionsda-
ta), borde (om data tolkas som indikatorer på likhet) sannolikheten 
för att två identiska stimuli bedöms som olika vara noll. Icke desto 
mindre är de empiriska värdena i diagonalcellerna i en datamatris -
som syftar på par av identiska stimuli - nästan alltid skilda från 0. 
Det andra axiomet - symmetri axiomet - ligger i stort sett alltid till 
grund för teoretiska diskussioner om psykologiska mekanismer 
bakom upplevd likhet. Det innebär att likhetsrelationen - och där
med likhetsupplevelsen - uppfattas som symmetrisk, dvs obero
ende av i vilken ordning de stimuli som bedöms presenteras. Om 
man nu gör en distinktion mellan likhetspåståenden, som är ogra
derade, och \\Vhe,l$,skattningar, som graderar upplevd likhet, kan 
de empiriska avvikelserna från detta axiom kasta intressant ljus på 
likhetsupplevelsens struktur. 

Tversky ger exempel från sina egna undersökningar, bl a av 
upplevda likheter mellan nationer. Ett hkhetspåstående innebär att 



man säger "A liknar B", t ex "Nordkorea liknar Kina". Detta påstå
ende är uppenbarligen osymmetriskt, då man inte lika gärna kan 
säga att "Kina liknar Nordkorea" - den omkastade versionen upp
fattas som icke likvärdig med den första. Detta tyder på att likhets
relationen åtminstone i en del sammanhang är riktad, dvs utgår 
från en "referent" och har ett "subjekt" som jämförs med denna. 
Vad som väljs till subjekt respektive referent vid bedömning av ett 
visst par av objekt bestäms av vissa psykologiska faktorer. Denna 
asymmetri i likhetspåståenden, som kan demonstreras mycket tyd
ligt, kommer även till uttryck i likhetsskattningar, där den upplev
da likheten graderas. Då den kvantitativa bedömningen av likhet 
ställer större krav på bedömaren, kan denna omständighet "skym
ma" asymmetrin jämfört med det enkla påståendet "A liknar B". 

Det tredje axiomet - om triangelolikhet - kräver en hög me
trisk skalnivå hos data och kan därför inte prövas empiriskt på or-
dinaldata. Om det översätts i likhetstermer, implicerar det dock ett 
slags "svagt" villkor att om A är mycket likt B och B mycket likt 
C, så kan inte A vara mycket olikt C. Detta villkor håller sällan 
när objekt med flera attribut jämförs då människor kan skifta det at
tribut de tar hänsyn till vid sina likhetsbedömningar respektive 
tillskriva attributen olika vikt vid olika tillfällen. 

Dessa empiriskt observerade avvikelser från de krav som 
specificeras av de geometriska distansaxiomen tolkar Tversky som 
uttryck för att den psykologiska verklighet som ger upphov till 
likhetsbedömningar inte har karaktären av ett geometriskt rum, i 
vilket relationerna mellan upplevelserna kan tolkas som psykolo
giska distanser. Detta innebär samtidigt att han intar en realistisk 
ståndpunkt, dvs inte nöjer sig med att betrakta de spatiala multidi-
mensionella metoderna som enbart instrument för datareduktion. 
Den modell han själv föreslår som alternativ betraktar han som en 
mera realistisk avbildning av de psykologiska processerna. Model
len kallas "feature matching", som nödtorftigt kan översättas som 
"matchning av kännetecken". Modellen är varken spatial eller me
trisk. Den bygger på mängdteoretiska metoder. 



Ett "feature" eller ett kännetecken betecknar ett värde på en 
binär eller nominell variabel. Några axiom formuleras. De två för
sta fastslår modellens viktigaste egenskaper: 

a) Matchning (här undviker jag mängdteoretiska beteckningar) 

"A och B" är kännetecken som är gemensamma för objekten a 
och b. 
"A - B" är kännetecken som finns hos a men inte hos b. 
"B - A" är kännetecken som finns hos b men inte hos a. 

b) Monotonicitet 

Upplevd likhet antas öka ju  fler gemensamma drag man kan 
fastställa hos objekten a och b, och ju fler drag som är unika för 
a respektive b man samtidigt kan utesluta. 

Med utgångspunkt i detta ses likhetsbedömning som "feature 
matching", dvs en process där man urskiljer gemensamma och sär
skiljande kännetecken och kombinerar ihop dem till en helhets
bedömning. Av detta skäl kan modellen även kallas kontrastmo
dell. Tversky anför en rad empiriska undersökningar, vilka enligt 
honom ger tydligt stöd åt hans modell. En slutsats från dessa under
sökningar är att avvikelserna från symmetriaxiomet beror på att 
objekt som jämförs i likhetshänseende för det mesta skiljer sig 
från varandra i fråga om ett slags "prominens" (t ex Kina kontra 
Nordkorea). Därför får de väsentligt olika vikter i likhetsbedöm
ningen som därigenom också blir asymmetrisk. Denna tolkning får 
även stöd av de tidigare nämnda undersökningarna av Rosch 
(1975, 1977) kring kategoriseringsprocesser. Rosch hävdar att 
kategorier (av "naturliga" objekt) organiseras kring "prototyper". 
Sådana objekt som uppfattas som mest typiska representanter för 
kategorin i fråga fungerar som ett slags fokalpunkter vid avgräns-
ning av kategorin. Både elementen i kategorin och kandidater till 
medlemskap i kategorin bedöms med avseende på sin likhet eller 
närhet till prototypen. 

Detta medför å andra sidan att det blir något oegentligt att 
tala om likhet i sådana sammanhang, då likhet är en proximitetsre-
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lation mellan två objekt, medan det i de av Rosch studerade sam
manhangen snarare rör sig om en annan typ av proximitet. Detta 
slags proximitetsrelation gäller mellan ett objekt och en klass eller 
en kategori, som representeras av en prototyp. Man bedömer såle
des i vilken utsträckning ett objekt är representativt för en kategori 
eller dess prototypikalitet. Vid likhetsbedömningar av givna ob
jekt, t ex etniska grupper, bör man därför uppmärksamma om upp
sättningen av bedömda objekt innehåller "prototyper" för de kate
gorier som är representerade i uppsättningen. Sådana "fokala" ob
jekt kan förväntas vara psykologiskt mera framträdande är de 
övriga, vilket inverkar på bedömningar av likhet mellan alla objek
ten. 

Vid likhetsskattningar avseende par av objekt bestäms jäm
förelsens riktning (och därmed den upplevda likhets graden) dels 
av skillnaden i "prominens" mellan objekten, dels av en bedöm
ning av riktningen hos den asymmetri, som blir konsekvensen av 
denna skillnad. Utifrån sina studier av hur likhetsbedömningar på
verkas av kontexteffekter, dvs sammansättningen av den uppsätt
ning av objekt som ingår i bedömningarna, inför Tversky ytterli
gare ett begrepp, "diagnosticitet". Diagnosticitet syftar på ett kän
neteckens (feature) klassifikatoriska signifikans, dvs frågan i vilk
en utsträckning det redan finns klassifikationer som baseras på 
detta kännetecken och vilken vikt de tillmätes. Denna faktor har 
en stark inverkan på hur psykologiskt framträdande (salient) ett 
kännetecken uppfattas i en viss kontext där likheter bedöms. Diag
nosticitet är därför ytterst känslig för kontexteffekter. Om nya ob
jekt läggs till och/eller vissa andra tas bort från uppsättningen, kan 
diagnosticiteten hos ett visst kännetecken ändras drastiskt, vilket i 
sin tur påverkar upplevda likheter. 

På så sätt sätts den i många experimentella sammanhang 
nästan helt tid- och historielösa likhetsupplevelsen i ett slags dy
namiskt tidssammanhang, som anknyter den till redan existerande, 
"sedimenterade" klassifikationer. Den uppfattning om klassifika-
tionens natur jag nämnt i det föregående - att den alltid bygger på 
upplevda likheter mellan objekt - måste därför revideras i viss 



mån. Likhetsbedömningar i ett visst undersökningssammanhang är 
beroende av redan existerande klassifikationer av de objekt som 
ingår i den undersökta uppsättningen. Dessa klassifikationer är 
mer eller mindre psykologiskt framträdande beroende av vilken 
uppsättning av objekt man använder. Dels har således likhetsbe
dömningar ett slags kausal roll i kategoriseringsprocesser, dels på
verkas dessa bedömningar vid varje enskilt tillfälle av redan exist
erande kategoriseringar. En likhet är således aldrig sig lik vid oli
ka tillfällen och i olika sammanhang. 

Det faktum att likhetsdata ofta inte tycks uppfylla de villkor 
som impliceras av axiomen för den geometriska modellen behöver 
emellertid inte enligt Krumhansl (1978) innebära, att modellen är 
generellt olämplig för avbildning av sådana data. I sin ambitiösa 
artikel hävdar Krumhansl i polemik mot Tversky, att om likhet an
tas vara en funktion inte endast av distans mellan punkter i det me
triska rummet, utan även av den spatiala tätheten, eller anhopning
en, av andra punkter (dvs stimuli) i den sektor av det psykologiska 
rummet där de två bedömda punkterna råkar ligga, kan de avvi
kelser som Tversky konstaterat förklaras och den geometriska 
modellen räddas. Krumhansl påpekar också att Tverskys "feature-
modell" är av allt-eller-intet-karaktär: antingen har ett objekt ett 
visst kännetecken eller inte. Detta kan, anser Krumhansl, innebära 
problem när likheter mellan vissa typer av objekt avbildas med 
hjälp av kontrastmodellen. Att ha ett visst kännetecken kan vara 
fråga om gradskillnader, dessutom kan ett känneteckens relevans 
eller vikt för olika objekts "identitet" variera. 

Likhetsbedömning kan även ses som ett aktivt sökande ef
ter sådana jämförelsedimensioner i vilka de bedömda objekten är 
lika, och arten av sådana dimensioner kan skifta mellan olika par 
eller olika uppsättningar av objekt. Detta skulle kunna förklara 
varför likhetsdata i en del fall avviker från de krav som impliceras 
av triangelolikhetsaxiomet, och möjligheten att använda geometris
ka representationer av sådana data skulle därför kvarstå. Även om 
det inte framgår med önskvärd tydlighet, tycks Krumhansl förorda 
ett mera instrumentalistiskt sätt att se på de geometriska modeller



nas användbarhet. Således anser hon att även om det geometriska 
rum i vilket data representeras måste vara kontinuerligt, behöver 
inte detta implicera något strängt krav på att varje punkt i den 
geometriska representationen måste motsvaras av ett existerande 
stimulus i den psykologiska verklighet som avbildas. 

Tversky & Gati (1982) vidareutvecklar sin analys av de 
formella krav som olika typer av geometriska modeller för multidi-
mensionella analyser av proximitetsdata måste uppfylla och prövar 
deras empiriska implikationer. I samband med denna analys be
svarar de Krumhansls (ibid.) kritik. Enligt Krumhansls "täthetsmo-
dell" kan den upplevda likheten mellan objekt förväntas minska 
med ökande täthet av stimuli i den region av det psykologiska 
rummet där objekten ligger. I sin studie har emellertid Krumhansl 
inte experimentellt manipulerat tätheten av stimuli i olika regioner 
av det psykologiska rummet, utan i stället uppskattat dess storlek 
utifrån resultaten av multidimensionella analyser. Detta innebär att 
hon inte i egentlig mening experimentellt prövat sin alternativa 
modell. Tversky & Gati påpekar att Krumhansls hypotes om rele
vansen av lokal täthet i likhetsanalysen har både en empirisk och 
en teoretisk aspekt. Empiriskt sett är hypotesen intressant och 
innebär att man vid analyser av likhetsdata bör uppmärksamma 
variation i täthet mellan olika regioner i det psykologiska rummet. 
Deras egna empiriska studier visar att en ökning av den lokala 
tätheten mellan stimuli faktiskt medför en minskning av den upp
levda likheten mellan dessa. 

Med hjälp av en teoretisk analys av Krumhansls täthetshy
potes samt en empirisk prövning av dess konsekvenser visar de 
emellertid att den inte kan lösa de betydande teoretiska och empi
riska svårigheter som vidlåder den geometriska analysen av lik
hetsrelationer. Medan den geometriska modellen kan i instrumenta-
listisk anda användas för reduktion och visualisering av proximi
tetsdata, bör den däremot ifrågasättas som en (realistisk) generell 
psykologisk teori om hur människor konstruerar sina subjektiva 
representationer av omvärlden i termer av likhetsrelationer mellan 
objekt. 



Paret Tversky & Gati tycks gå från klarhet till klarhet, var
vid de omsorgsfullt skiftar ordningsföljden på sina namn i de artik
lar de publicerar. Gati & Tversky (1982) fokuserar således sin ana
lytiska uppmärksamhet på ett centralt begrepp i de geometriska 
modellerna för likhetsanalys - dimensionsbegreppet. De påpekar 
att begreppet används på oklart sätt och har minst tre betydelser: 
a) kontinuerliga, identifierbara och mätbara egenskaper hos objekt 
i yttervärlden; b) psykologiska attribut, dvs fenomenella egenskap
er hos subjektiva representationer av stimuli, samt c) en teoretiskt 
konstruerad struktur som härletts från psykologiska data via något 
slags mätmodell. Det sistnämnda kan exemplifieras med de psyko
logiska dimensioner som definieras implicit genom den geome
triska modell som ligger till grund för multidimensionell analys av 
proximitetsdata. En viktig omständighet härvidlag är att det inte 
föreligger någon nödvändig överensstämmelse mellan å ena sidan 
antalet och arten av de fysikaliska (eller andra objektiva) attribut 
som kännetecknar deras subjektiva representationer å den andra. 
Då geometriska multidimensionella metoder används för analys av 
psykologiska data med det (realistiska) syftet att upptäcka psyko
logiska mekanismer, spelar den geometriska modellen en grundläg
gande roll vid både definition och mätning av psykologiska dimen
sioner. 

Gati & Tversky analyserar de egenskaper hos dimensioner 
som förutsätts av de geometriska modellerna för multidimensionell 
analys och prövar de empiriska implikationerna av denna analys. 
De diskuterar distinktionen mellan kvantitativa och kvalitativa di
mensioner och konstruerar flera uppsättningar av enkla stimuli 
som varierar i några få tydliga dimensioner. Liksom i sina tidigare 
arbeten pläderar de för sin kontrastmodell som ett mera realistiskt 
alternativ till den geometriska modellen och formulerar mängdteo
retiska motsvarigheter till kvalitativa och kvantitativa dimension
er. Kontrastmodellen förutsäger att om man till en uppsättning ob
jekt, vilkas likhet bedöms, lägger till ett gemensamt kännetecken, 
kommer den upplevda likheten att öka. Detta strider samtidigt mot 
ett av de villkor som impliceras av den geometriska modellen. De 



empiriska studier Gati & Tversky genomfört styrker denna förut
sägelse, vilket tolkas som evidens för att de subjektiva representa
tionerna av de bedömda objekten inte kan betraktas som konti
nuerliga psykologiska dimensioner. En något spekulativ men in
tressant socialpsykologisk implikation av dessa resultat skulle 
kunna vara, att ju  fler gemensamma kännetecken individer eller 
grupper upplevs ha (vid oförändrad mängd särskiljande känne
tecken), desto mindre olika kommer de att uppfattas. 

I sin senaste publikation utvecklar Gati & Tversky (1983) 
sin kontrastmodell i riktning mot en större generalitet. Frågan om 
graden av särskiljbarhet hos de jämförda objektens attribut liksom 
frågan om hur kvalitativa respektive kvantitativa dimensioner bör 
representeras underkastas en ännu mer ingående analys. Två olika 
typer av bedömingar analyseras. I den ena typen inriktas bedöma
rens uppmärksamhet på gemensamma kännetecken hos de jämför
da objekten, efter det att deras eventuella olikheter konstaterats. I 
den andra typen av bedömningar betraktas de gemensamma kän
netecknen som ett slags bakgrund och bedömaren inriktar sig på 
de särskiljande attributen. Gati & Tversky antar nu att instruktion
en att bedöma likheter får bedömaren att företrädesvis välja den 
första strategin, medan o^Metaskattningar snarare aktualiserar den 
senare. De experimentella data som författarna anför tyder på att 
verbala, begreppsliga stimuli (som, exempelvis, i vårt fall namn på 
etniska grupper) företrädesvis bedöms enligt den första strategin. 
Mera utpräglat "perceptuella" objekt, t ex bilder, bedöms snarare 
enligt den andra modellen, enligt vilken sökandet efter särskil
jande kännetecken prioriteras. Slutsatsen blir, att valet av bedöm
ningsstrategi kan skifta mellan olika stimulusdomäner. Ytterligare 
en faktor som inverkat på valet av strategi har att göra med något 
man kan kalla baslinje för likhet, dvs den genomsnittliga likheten 
mellan objekten i den uppsättning som bedöms. Om objekten i ge
nomsnitt är mycket lika varandra, leder detta företrädesvis till stra
tegin att leta efter särskiljande kännetecken. Om objekten är 
mycket olika, väljer man snarare att söka efter gemensamma drag. 
De empiriska studier Gati & Tversky genomfört ger stöd åt dessa 
hypoteser. 



En närbesläktad icke-geometrisk teori om mekanismen ba
kom likhetsbedömningar, som kan ha stor relevans för den typ av 
stimulusmaterial, som frågorna B I O  och D 20 i vår survey syftar 
på, presenteras av Sjöberg & Thorslund (1979). De kallar sin mo
dell "en klassifikatorisk teori om likhet". På liknande sätt som 
Tversky & Gati kontrasterar dessa författare sin klassifikatoriska 
modell med den geometriska multidimensionella modellen, med 
den skillnaden att de starkare betonar den subjektiva, fenomenolo
giska sidan i likhetsbedömningen. De objektiva attributen hos de 
bedömda objekten berörs endast i ringa utsträckning. Fenomeno
logisk evidens tyder på, att särskilt i fråga om begreppsliga eller 
verbala stimuli, förefaller inte de subjektiva representationerna ha 
karaktären av ett homogent psykologiskt rum, utan tycks sönder
falla i distinkta sektorer och skikt som för tanken till klassifika-
tion. Deras teori innebär att likhetsupplevelsen förklaras med hjälp 
av de kognitiva akterna kategorisering och klassifikation. 

De subjektiva representationerna av attributen hos de be
dömda objekten förefaller enligt Sjöberg & Thorslund ofta aktivt 
skapas eller konstrueras av bedömaren utifrån de kognitiva behov 
som bedömingssituationen aktualiserar (jfr Kruglanski & Ajzens 
tidigare nämnda teori om den epistemiska processen). Empiriska 
resultat har bl a visat att likhetsskattningar i många fall ger positivt 
sneda fördelningar. Detta kan förklaras med att höga likhetsskatt
ningar ges för stimuli som tillhör samma klass, medan låga ges för 
dito tillhörande olika klasser. Möjligtvis skulle detta kunna för
klaras med hjälp av Krumhansls tidigare diskuterade hypotes om 
sambandet mellan lokal täthet och upplevd likhet. Hursomhelst 
anser Sjöberg & Thorslund att upplevd/skattad likhet kan antas va
ra beroende av vilket klassifikationsschema som bedömaren an
lägger i en bestämd bedömningssituation. Som grundval för sin 
klassifikatoriska modell föreslår de tre principer: 
1. En likhetsbedömning görs med utgångspunkt i två faktorer: ett 
universum och en gemensam klass. Ett relevant universum antas 
bestå av en mängd varandra uteslutande klasser, t ex, som i vårt 
fall, alla etniska grupper. Den gemensamma klassen definieras 
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som den klass som innehåller båda de bedömda objekten och antas 
bli konstruerad i bedömningsögonblicket. T ex kan vid en bedöm
ning av likhet mellan svenskar och tyskar den gemensamma klas
sen "européer" väljas. Vid varje likhetsbedömning - i synnerhet 
när objekten är komplexa - föreligger en mängd optioner på möj
liga gemensamma klasser. En ny gemensam klass kan skapas för 
varje par av bedömda objekt under förutsättning att det universum 
som objekten tillhör möjliggör detta. Det relevanta universum an
tas förbli invariant även om de gemensamma klasserna skiftar från 
bedömning till bedömning. 
2. Ju större den gemensamma klassen är, desto mindre blir den 
bedömda likheten mellan två objekt. 

3. Ju större det relevanta universum är, till vilket de bedömda ob
jekten hör, desto större blir den bedömda likheten. 

En intressant egenskap hos denna modell är att storleken av både 
universum och den gemensamma klassen uppfattas här som det i 
bedömnings ögonblicket subjektivt tillgängliga eller "närvarande" 
antalet element, och inte det objektiva antalet. Olika psykologiska 
(men förmodligen även andra) faktorer antas påverka detta subjek
tiva antal, t ex hur nyligen och på vilket sätt bedömaren exponer
ats för elementen i klassen och i universum. Om universum av 
bedömda objekt är mycket stort och heterogent, kan man enligt te
orin vänta sig att det inte i sin helhet aktualiseras i bedömnings
ögonblicket. Kognitiva ekonomiseringsprocesser medför att ett 
subuniversum - som kan väljas på olika sätt - avgränsas i stället. 
Vilka faktorer som kan tänkas inverka på arten av och omfånget 
hos dessa subuniversa måste kartläggas empiriskt. 

Klassifikationsteorin utgår även från vissa antaganden om 
relationen mellan den kunskap bedömaren har om elementen i 
universum och den gemensamma klassen, och arten av de likhets
bedömningar han förväntas göra. Människor som har större (veridi-
kal) kunskap om universum i fråga kan förväntas känna till fler 
element både i universum och i den gemensamma klass som ak
tualiseras vid en likhetsbedömning. Man kan därför förvänta sig 



skillnader i likhetsbedömningar av samma objekt mellan människor 
med expertkunskap om det relevanta universum och människor 
utan sådan kunskap. 

Sjöberg & Thorslund beskriver empiriska studier som be
kräftar hypoteser härledda ur klassifikationsteorin. I sin diskussion 
av resultaten finner de att Tver skys kontrastmodell skulle kunna 
förklara större delen av de empiriska resultaten lika bra som deras 
egen teori, dock med vissa undantag. De påpekar att skapandet av 
gemensamma klasser respektive subuniversa vid likhetsbedöm
ningar givetvis måste utgå från kännetecken hos objekten (Tver-
skys "features"), men hävdar att klassifikationsprocessen torde 
vara mera primär i likhetsupplevelsen än vad Tversky skulle vara 
beredd att medge. Att bedöma likhet kan ses som en problemlös
ningsuppgift, i vilken bedömaren aktivt försöker använda kognitiv 
ekonomi för att tillgodose de krav bedömningsinstruktionen stäl
ler. Om instruktionen avser bedömning av likhet, kan detta leda till 
en benägenhet att leta efter likheter (och negligera skillnader). Be
dömaren försöker därvid åstadkomma och rättfärdiga så höga 
skattningar av likhet som möjligt, genom att på lämpligt sätt av
gränsa subuniversa och gemensamma klasser. Olika instruktioner -
att bedöma likhet respektive olikhet - kan därför förväntas ge upp
hov till väsentligt skilda klassifikationsstrategier och därigenom 
till skillnader i upplevd likhet. Detta sammanfaller till stor del med 
Tversky & Gatis tidigare diskuterade idéer. Instruktionen att skatta 
olikheter kan å andra sidan i en del fall medföra att universum ka
tegoriseras på ett sådant sätt att de två bedömda objekten placeras i 
distinkt olika klasser. 

Tillämpad på bedömningsobjekten i frågorna B I O  och 
D 20 - namn på etniska grupper - leder emellertid Sjöberg & Thors-
lunds teori till vissa svårigheter. I det exempel med etniska grup
per författarna anför gäller likhetsbedömningen individer som 
tillhör olika etniska kategorier. I detta fall utgör varje etnisk grupp 
en klass av individer och det relevanta universum består av alla 
etniska grupper som är psykologiskt aktuella för bedömaren. I vårt 
fall är de bedömda objekten namn på etniska grupper eller större 



konglomerat av sådana grupper, t ex "latinamerikaner" eller "svarta 
afrikaner". Detta skapar oklarhet i fråga om vad som skall be
traktas som element på de olika klassifikationsnivåerna - individ, 
klass, gemensam klass, subuniversum och universum. Den rela-
tivitet som Sjöberg & Thorslunds teori medger i detta avseende 
kan leda till svårigheter. Man kan kanske tänka sig att de 18 etnis
ka grupperna i vår undersökning kan betraktas som ett slags "indi
vider", som tillsammans bildar klassen av alla etniska grupper. 
Denna klass kan i sin tur ses som ett universum bestående av alla 
sociala kategorier, alternativt vissa typer av kategorier. Man kan å 
andra sidan hävda att frågan om hur dessa avgränsningar görs i 
själva verket bör avgöras empiriskt utifrån en analys av intervju
personernas bedömningar. Det är till sist något förvånande att 
Sjöberg & Thorslund anser sin teori vara klart skild från hierarkisk 
klassifikation, med hänvisning till att universum i deras modell 
definieras som en mängd av varandra uteslutande klasser. De ex
empel de anför på hur subuniversa och gemensamma klasser 
avgränsas förutsätter helt tydligt hierarkisk strukturering. 

1.4 Slutsatser 
Som synes är detta en mycket omfattande bakgrund till analysen 
av två - vid första anblick enkla - surveyfrågor. Låt mig därför 
sammanfatta de slutsatser man kan dra från den föregående dis
kussionen med avseende på den empiriska analysen av frågorna 
B 10 och D 20. 

1. Frågorna B 10 och D 20 användes i surveyundersökningen i 
stället för traditionella stereotypifrågor. Syftet var att försöka 
synliggöra hur människor kognitivt strukturerar sina schematiska 
föreställningar om etniska grupper, i synnerhet hur de uppfattar 
likheter och skillnader mellan deras kulturer. 

2. Svaren förutsätter och bygger mer eller mindre på stereotypa 
föreställningar om etniska grupper. Intervjupersonerna instruer-
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ades att bedöma likheter mellan grupperna, som här representer
ades av eller presenterades som verbala etiketter. Man kan således 
säga att de "stimuli" som användes i frågorna var av verbal, se
mantisk och generaliserande karaktär. 

3. Då uppgifterna inbegriper bedömning av likheter mellan ste
reotypa föreställningar om grupper, förutsätter svaren två grundläg
gande kognitiva akter: kategorisering-klassifikation och likhetsbe
dömning. Båda utgör intrikata psykologiska processer med djupa 
kunskapsteoretiska rötter och är föremål för omfattande teoretisk 
och empirisk forskning. 

4. Tolkningen av intervjupersonernas svar på de båda frågorna 
kräver en närmare analys av de hypotetiska föreställningskompo
nenter som återspeglas i svaren. En viktig fråga därvidlag är hur 
intervjupersonernas bedömningar förhåller sig till den objektiva 
sociala verklighet - de etniska grupperna och deras kulturer - som 
kategoriseringarna och bedömningarna hänför sig till. En viktig, 
men okänd, komponent i de föreställningar som avspeglas i svaren 
är intervjupersonernas kunskaper om de objektiva skillnaderna 
mellan de olika kulturerna. 

5. Detta aktualiserar behovet att analysera vad som menas med ob
jektiva skillnader (och likheter) mellan kulturer och hur dessa kan 
bedömas. Då kultur omfattar både publika, synliga aspekter och 
privata, subjektiva, är en bedömning av objektiva skillnader ett 
mycket komplicerat företag. I detta sammanhang analyseras be
greppen "emisk och emisk/etisk metodologisk objektivitet". Be
greppet veridikalitet introduceras och analyseras i samband med 
frågan om skillnader mellan lekmannens och forskarens bedöm
ningar av objektiva kännetecken hos den sociala verkligheten. I 
detta sammanhang diskuteras även skillnader i våra möjligheter att 
pröva veridikaliteten i föreställningar om den psykosociala verk
ligheten jämfört med den biofysikaliska. 



6. De etniska stereotypier som antas bli "aktiverade" av de två 
surveyfrågorna sätts in i ett större sammanhang, som tillhandahål-
les av begreppet "sociala representationer" samt besläktade be
grepp som lekmannateorier, vardagsterorier, folktaxonomier, "folk 
models", implicita teorier m m. Veridikalitetsaspekter på dessa 
företeelser diskuteras i relation till veridikaliteten hos "expertteo
rier" formulerade med hjälp av vetenskapliga metoder. En viktig 
slutsats är att stereotypier med största sannolikhet ingår i kom
plexa, beskrivande och förklarande föreställningssystem ("belief 
systems"), som kan antas ha karaktären av vardags- (eller "folk"-) 
teorier. Av detta skäl bör de inte studeras isolerade från andra 
föreställningar om den psykosociala verkligheten. De traditionella 
metoderna för undersökning av stereotypier med hjälp av isolerade 
adjektiv m m kan i detta perspektiv ses som ofruktbara, om inte 
rent av vilseledande. 

7. Kategorisering - den ena av de två grundläggande kognitiva ak
terna - underkastas en närmare analys. Kategoriseringens och 
klassifikationens funktion i folktaxonomier och lekmannateorier 
diskuteras utifrån veridikalitetsaspekten. Ett massivt angrepp på 
aktuell forskning om social kognition, levererat av Kruglanski & 
Ajzen, underkastas en kritisk analys, då den i stort sett helt förne
kar det meningsfulla i att anlägga veridikalitetsaspekter vid studiet 
av social kognition och pläderar för en extremt subjektivistisk och 
relativistisk syn på kunskap. I detta sammanhang diskuteras även 
försök att formulera kriterier som skulle göra det möjligt att skilja 
mellan utomvetenskapliga föreställningssystem och vetenskapliga 
kunskapssystem. En sådan distinktion är mycket viktig vid studier 
av sociala representationer. 

8. Den metod som används för analys av data från fråga D 20 - en 
icke-metrisk multidimensionell analys - aktualiserar intrikata 
spörsmål rörande relationen mellan likhetsbedömningar, geome
triska avbildningar av sådana data, subjektiva representationer av 
den sociala verkligheten samt den objektiva sociala verkligheten. 



Likhetsbegreppet är centralt i många psykologiska och samhällsve
tenskapliga teorier, inte minst i teorin om social identitet, som var
it en av de viktigaste teoretiska utgångspunkterna för surveyunder-
sökningen. Av detta skäl diskuteras likhetsbegreppet ingående. 
Förhållandet mellan olika representationer av likhetsbedömningar 
och egenskaper hos den sociala verkligheten som de förutsätter 
analyseras närmare. Tolkningen av resultaten från en multidimen-
sionell analys av likhetsdata förutsätter en ingående diskussion av 
likhetsbedömningens natur och dess relation till de modeller som 
olika analysmetoder bygger på. Det finns flera alternativa teorier 
om hur likhetsbedömningar kommer till stånd och hur den psyko
logiska verklighet som de avspeglar bäst kan representeras. 

9. Den vid första anblick självklara och primära likhetsupplevel
sen visar sig vid närmare analys vara en mycket komplex psyko
logisk företeelse, vars struktur och dynamik av allt att döma kan 
skifta väsentligt, beroende av vilket slags verklighet som likhets
bedömningen syftar på. En rad psykologiska faktorer har visats 
inverka på likhetsbedömningens dynamik. Detta medför att likhets
bedömningen inte kan betraktas som ett uttryck för en enhetlig, 
enkel och mellan olika sammanhang invariant psykologisk proc
ess, som entydigt avspeglar de kognitiva strukturer som antas ge 
upphov till den. Vid tolkning av resultaten från en analys av lik
hetsbedömningar måste därför en rad aspekter uppmärksammas: 
arten av de objekt som bedöms (dvs domän eller universum), kän
netecken hos den aktuella uppsättningen av objekt (dvs kontext, 
täthet, samt homogenitet i fråga om abstraktionsgrad, analyser-
barhet och "prominens"), vidare vad för slags instruktion bedöm
arna fått, vilken typ av data bedömningarna gett upphov till samt 
vilket slags modell analysmetoden bygger på. 





2. ATT SYNLIGGÖRA SOCIALA REPRESENTATIONER 

2.1 De senaste årens stereotypiforskning 

Alltsedan Katz & Bralys (1933) stilbildande stereotypistudie har 
stereotypiforskningen traskat på i lika invanda som - mestadels -
ofruktbara spår. Detta har påpekats i flera aktuella översikter över 
de senaste decenniernas stereotypiforskning (se Lange & Westin 
1981; Ashmore & Del Boca 1981; Tajfel 1981; Taylor 1989). Stör
re delen av denna forskning har saknat teoretisk anknytning och 
eventuella innovationer har för det mesta inskränkt sig till smärre 
metodologiska modifikationer. En del författare har under de se
naste åren tagit upp den både metodologiskt och socialt relevanta 
frågan huruvida etniska stereotypier undergått några förändringar 
på senare tid och vad dessa förändringar i så fall kan tänkas bestå 
i. En del undersökningar (med traditionell metodologi) har visat 
att tendensen att negativt stereotypisera etniska grupper har min
skat under de senaste 10-15 åren. En av de tolkningar som anförts 
för att förklara denna förändring i undersökningsresultat går ut på 
att tendensen till negativa stereotypier om etniska grupper i själva 
verket inte minskat, utan istället börjat uttryckas på mera subtila 
sätt, som de traditionella forskningsmetoderna inte kan avslöja. 
Den intolerans och fördomsfullhet, som av många forskare antas 
generera negativa stereotypier, har enligt denna tolkning inte min
skat, utan anses numera få betydligt mera sofistikerade uttrycks
former. Somliga forskare drar följaktligen slutsatsen att det är 
nödvändigt att ytterligare förfina undersökningsmetoderna. 

Ett färskt - och avskräckande - exempel på en sådan i snäv 
bemärkelse förfinad metod för undersökning av stereotypier pre
senteras av Gaertner & McLaughlin (1983). De konstaterar att de 
svårtolkade förändringarna i stereotypiundersökningarnas resultat 
kräver utveckling av mindre "reaktiva" metoder, som är mera indi
rekta och därför bättre ägnade att kringgå försökspersonernas för
modade tendens att svara på ett socialt önskvärt sätt och deras öka
de skicklighet i att dölja sina verkliga attityder. Gaertner & 
McLaughlin baserar sin alternativa, mindre "reaktiva" metod på 



antagandet, att en stereotypi kan ses som en uppsättning associa
tioner som länkar samman den etniska "målgruppen" med ett klus-
ter av beskrivande kännetecken. De kännetecken som försöksper
sonerna associerar till gruppen tenderar de också att attribuera till 
den - ju större associationsstyrkan, desto större blir benägenheten 
att attribuera kännetecknet till gruppen i fråga. Mått på associa
tionsstyrkan kan därför ses som ett (partiellt) mått på innehållet i 
stereotypin. 

Tekniskt sett innebär deras metod att försökspersonerna un
der korta exponeringstider presenteras bokstavsserier parade med 
ord, t ex "svart", som presenteras parvis, varvid bokstavs serien i 
vissa par bildar ett ord, i vissa andra inte. Uppgiften presenteras 
för försökspersonerna som ett ordassociationstest och det verkliga 
syftet är dolt. Den tid det tar för försökspersonerna att avgöra om 
bokstavsserien i ett givet par är ett ord, och i så fall vilket, tolkas 
som mått på associationsstyrkan - ju kortare beslutstid, desto stör
re associationsstyrka. Om nu ordet "lat" visar sig starkt associerat 
med t ex ordet "svart" (dvs Black American), tolkas detta som in
dikator på att försökspersonens stereotypi om svarta innehåller 
kännetecknet "lat". Innehållet i stereotypin mäts således i millise
kunder, vilket betraktas som ett väsentligt metodologiskt framsteg. 

Resultaten får författarna att konstatera, att etniska ste
reotypier av allt att döma inte blivit mindre vanliga eller svagare, 
utan snarare förändrats i riktning mot större subtilitet och större 
komplexitet samt blivit mindre öppet negativa. Jag betraktar slut
satsen som rimlig, även om jag inte anser att den har särskilt 
mycket att göra med den empiriska undersökning som Gaertner & 
McLaughlin genomfört. Trots sin skenbara sofistikering är deras 
metod helt traditionell - stereotypin ses som en uppsättning adjek
tiv och undersökningen kännetecknas av en total frånvaro av 
någon intresseväckande teoretisk förankring. Den bör i första hand 
ses som ett avskräckande exempel på hur forskning kring ste
reotypier inte bör bedrivas. 

Ett annat - dock långifrån nytt - tema inom de senaste årens 
stereotypiforskning är frågan i vilken utsträckning den traditionel



la forskningen tvingar fram stereotypier som metodartefakter ge
nom att av respondenterna kräva kategoriserande svar utan möjlig
het till mera nyanserade, graderade bedömningar. Antagandet att 
så är fallet tas som utgångspunkt i en studie av Jackman & Scheu-
er-Senter (1980). De lät ett representativt stickprov från 48 stater i 
USA bedöma 3 sociala kategorier - ras, kön och socialgrupp - med 
avseende på sådana adjektiv som oftast använts i traditionella 
stereotypiundersökningar. Varje kategori bedömdes med avseende 
på endast tre adjektiv. Bedömningarna kunde graderas genom att 
respondenterna fick möjlighet att uppskatta hur stor andel av re
spektive kategori de trodde kännetecknades av den egenskap som 
varje adjektiv syftade på. Resultaten visade att någon allmän ten
dens att göra svepande, generaliserade kategoriseringar inte kunde 
beläggas. Respondenterna gas oftast uttryck åt mera nyanserade, 
graderade uppfattningar. Inte heller kunde man bekräfta den inom 
stereotypiforskningen annars så vanliga slutsatsen att människor 
systematiskt tenderar att uppfatta den egna gruppen som heterogen 
(dvs mera individualiserad) och utgrupper som homogena. Någon 
generell tendens att tillskriva den egna gruppen positiva känne
tecken och utgruppen negativa framkom inte heller. De enda so
ciala kategorier som bedömdes som mer homogena än andra var 
kvinnor och den högsta socialgruppen. 

Jackman & Scheuer-Senters undersökning innebär på ett 
sätt en sund problematisering av de metodologiska aspekter hos 
den traditionella stereotypiforskningen, som medför risken att ste
reotypier åtminstone i en del fall kan vara metodologiska artefak-
ter. Å andra sidan är även deras undersökning mycket traditionell i 
alla övriga avseenden. Då de endast använt ett litet fåtal av de ad
jektiv som vanligtvis användes i stereotypiundersökningar, och 
presenterat dessa lösryckta och utan något sammanhang (t ex med 
andra föreställningar om de berörda sociala kategorierna), visar 
deras resultat endast att om människor ombeds att karakterisera 
sociala kategorier med hjälp av dylika lösryckta adjektiv och sam
tidigt får möjlighet att gradera sina bedömningar, utnyttjar de den
na möjlighet. Resultatet kan dock inte tolkas som evidens för att 



stereotypier om dessa sociala kategorier inte existerar. En alter
nativ tolkning av deras resultat vore, att de genom sitt val av en
dast tre adjektiv, med vilka varje social kategori skulle beskrivas, 
introducerat en ny artefakt i undersökningssituationen: respon-
denterna kan tänkas ha funnit uppgiften att karakterisera breda so
ciala kategorier med hjälp av tre vaga adjektiv så absurd, att de 
tacksamt utnyttjat möjligheten att gradera bedömningarna för att 
därigenom minska uppgiftens absurditet. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att även om många kon
ventionella stereotypiundersökningar mycket väl kan tänkas ha lett 
till metodartefakter, torde deras största svagheter snarare ligga i 
bristen på teoretisk förankring och den bristande anknytningen till 
forskning kring andra aspekter på social kognition, som attribu-
tioner, lekmannateorier om sociala företeelser m m. 

2.2 Stereotypier och sociala representationer 
Under det senaste decenniet har några försök gjorts att relatera ste
reotypier till andra företeelser inom social kognition, även om de 
varit ganska tunnsådda inom den amerikanska forskningen. Detta 
trots att stereotypibegreppets fader, W. Lippman (1922), i sina ur
sprungliga idéer om stereotypier som "pictures in our heads" gett 
uttryck åt en betydligt större teoretisk fantasi än vad de adjektivlis
tor, som sedermera blivit stereotypiforskningens ekorrhjul, uppvi
sar. Jones & Ashmore (1973) påpekar således att det fanns stora 
likheter mellan Lippmans sätt att använda stereotypibegreppet och 
G. Kellys senare introducerade begrepp "personal constructs". 
Detta till trots har man inte använt Kellys begrepp som teoretiskt 
instrument i stereotypiforskningen, som även i övrigt ignorerat de 
teoretiskt intressanta inslagen i Lippmans tankar. Och Funk m f l  
(1976) ondgör sig över att man inom stereotypiforskningen i stort 
sett helt avstått från att undersöka det, som enligt deras uppfatt
ning är den mest centrala aspekten på stereotypier, nämligen deras 
struktur. 



Som exempel på försök att inom den amerikanska stereoty
piforskningen knyta samman stereotypier med andra aspekter på 
social kognition kan nämnas Grant & Holmes (1981), som i sin 
undersökning försökt kartlägga samspelet mellan de scheman för 
varseblivning av individer som tillhandahålles av "implicita per
sonlighetsteorier" och motsvarande scheman baserade på etniska 
gruppstereotypier. Resultaten tydde på att när människor bildar sig 
en uppfattning om en medlem i en etnisk grupp, använder de i 
första hand information hämtad från stereotypin över denna grupp 
och ignorerar tillgänglig information om personens individuella 
kännetecken. I övrigt exemplifieras den individuellt-kognitiva an
satsen inom amerikansk stereotypiforskning väl av Hamiltons 
(1981) antologi. 

Inom den europeiska socialpsykologin har stereotypibegrep
pet fått en djupare teoretisk förankring främst kanske genom Taj-
fels och hans medarbetares teori om social identitet (se Lange & 
Westin 1981; Tajfel 1981a; Tajfel 1982). Social kategorisering spe
lar en central roll inom denna teori, där den ses som ett instrument 
för upprättande och upprätthållande av positiv social identitet. Ste
reotypier är kanske det tydligaste och mest välkända exemplet på 
social kategorisering. I sin diskussion av social kategorisering som 
socialt fenomen och som objekt för forskning skriver Tajfel & 
Forgas (1981): 

"Social categorization lies at the heart of common 
sense, everyday knowledge and understanding. The 
way an individual or a culture identifies similarities 
and differences between persons and groups in their 
milieu is the foundation on which everyday social in
tercourse is based. Social categorization is thus 
much more than a purely cognitive task: it is central 
to social life and as such, it is subject to the pres
sures and distortions of the rich and variegated cul
ture within which it arises". 

Social kategorisering - och därmed stereotypier - hör enligt detta 
synsätt intimt samman med de djupare aspekterna på den sociala 
strukturen: 



"The maintenance of a system of social categories 
acquires an importance which goes far beyond the 
simple function of ordering and systematizing the 
environment. It represents a powerful protection of 
the existing system of social values, and any "mis
takes" made are mistakes to the extent that they en
danger that system. Such value-based categoriza
tions play a particularly important role in the ideol-
ogization of various forms of collective action... 
Cognitive categories used to organize our percep
tions of others form a consistent hierarchical struc
ture... " (ibid.). 

Sedda i detta perspektiv blir stereotypier ett betydligt mera kom
plext fenomen än de uppsättningar av beskrivande kännetecken 
som oftast varit resultatet av traditionella undersökningar. Stereo
typier kan således ses som komponenter i de komplexa och i vari
erande grad artikulerade system av beskrivande, förklarande och 
värderande föreställningar, som tillsammans utgör människors var
dagsteorier om sig själva, om andra människor och om sociala ske
enden. Inom ramen för teorin om social identitet har Tajfel (1981; 
Tajfel & Forgas 1981) analyserat den funktionella roll som ste
reotypier spelar i relationer mellan grupper och formulerat tre hy
poteser om de betingelser som leder till att stereotypier om utgrup-
per skapas, sprids och upprätthålles: a) social kausalitetsfunk
tion27) - när ett behov föreligger att förklara och förstå komplexa 
och ofta oroväckande makrosociala skeenden; b) social legitime
ringsfunktion - när ett behov föreligger att rättfärdiga kollektiva 
handlingar - genomförda eller planerade - gentemot utgrupper; c) 
social differentieringsfunktion - när ett behov föreligger att posi
tivt differentiera den egna gruppen från valda utgrupper i en situa-

27) Tajfels sätt att använda begreppet "social kausalitet" i detta sam
manhang är något missvisande (se även Tajfel 1982). Såsom termen 
används i den första hypotesen syftar den givetvis på attribuerad social 
kausalitet, dvs de förklaringar som människor utifrån sina sociala repre
sentationer av verkligheten attribuerar till den för att göra den begriplig 
och acceptabel. Attribuerad social kausalitet är givetvis inte generellt 
liktydig med faktisk, dvs veridikal och realistisk social kausalitet. 



tion där den existerande differentieringen (dvs särprägeln) uppfat
tas som eroderad, osäker och med sviktande förmåga att på ett po
sitivt sätt bidra till den egna gruppens sociala identitet. 

Det förhåller sig sannolikt så att stereotypier aldrig har rent 
deskriptiv karaktär, oavsett vilken av de tre ovannämnda funktion
erna de fyller i olika sociala sammanhang. I princip kan man såle
des alltid betrakta stereotypier som ett slags implicita förklarande 
attributioner, där man genom att tillskriva en grupp vissa känne
tecken eller egenskaper explicit eller implicit förklarar gruppmed
lemmarnas beteenden, alternativt förutsäger sannolika beteenden, 
vilket också är ett slags förklaring på förhand. Stereotypiernas 
funktion - enligt Tajfels första hypotes - att tillhandahålla scheman 
för attribution av orsaker till sociala skeenden bör därför ses som 
den mest grundläggande funktionen, som emellertid i olika situa
tioner kan göra sig mer eller mindre gällande beroende av situa
tionens specifika krav och betingelser. Således även i det fall där 
en grupp utvecklar stereotypier om vissa utgrupper i (medvetet el
ler omedvetet) syfte att legitimera sina handlingar gentemot dessa 
grupper (enligt hypotes 2), bör man se stereotypin som en kompo
nent i vad Kelly (1983) kallar upplevda kausala strukturer, dvs 
subjektiva representationer av psykosociala orsaksförlopp i form 
av komplexa kedjor och nätverk av föreställda orsaker och deras 
konsekvenser. 

Inom den europeiska socialpsykologin har man under de 
senaste åren i allt större utsträckning försökt studera stereotypier i 
ett komplext sammanhang av ovan skisserat slag. I sin huvudsak
ligen teoretiska diskussion av stereotypier i relation till attribu
tioner, social identitet och lekmannateorier om psykosociala skeen
den placerar Jaspars & Hewstone (1983) dessa företeelser i ett 
jämförande tvärkulturellt perspektiv. Deras analys innehåller flera 
intressanta reflexioner. Om man enligt ovan betraktar stereotypier 
som implicita attributioner, kan det vara fruktbart att göra en dis
tinktion mellan olika typer av informationskällor om utgrupper 
som medlemmarna i ingruppen (t ex en kultur) har tillgång till i 
olika sammanhang. Direkt kontakt med medlemmar i de utgrupper 



om vilka stereotypier bildas ger således ett helt annat underlag för 
attributioner än indirekt kontakt genom t ex massmedia eller, som 
i vissa fall, ingen kontakt alls, då utgruppen reduceras till en ver
bal etikett med mycket oklar innebörd. Man kan förvänta sig att at
tributioner och stereotypier genereras på väsentligt olika sätt under 
dessa olika betingelser. 

Jaspars & Hewstone (ibid) anlägger även mycket intresse
väckande veridikalitetsaspekter på stereotypier sedda i ett attribu-
tionspsykologiskt perspektiv. Kelley (1973) har tidigare formule
rat några hypotetiska kriterier med vilkas hjälp en människa antas 
bilda sig en uppfattning om veridikaliteten i sina föreställningar 
om och bedömningar av verkligheten: a) om min föreställning om 
eller bedömning (eller annan "respons") av ett objekt är distinkt 
förknippad med objektet i fråga; b) om min föreställning eller be
dömning liknar motsvarande hos andra personer i förhållande till 
samma objekt; c) om min föreställning, bedömning eller annan re
spons är konsekvent likartad vid upprepade konfrontationer med 
samma objekt och när konfrontationerna förmedlas av olika per-
ceptuella system - om dessa tre villkor är uppfyllda kan jag betrak
ta mina föreställningar och bedömningar som korrekta eller veri-
dikala. Om nu föreställningen är en stereotypi om en viss utgrupp, 
leder tillämpningen av Kellys tre veridikalitetskriterier till den 
något oväntade slutsatsen, att stereotypin måste vara (eller snarare 
måste uppfattas som) veridikal, då den är distinkt förknippad med 
den aktuella utgruppen, överensstämmer med andra ingruppmed-
lemmars föreställningar och uppträder i konsekvent oförändrad 
form vid upprepade tillfallem. 

Vad det här handlar om är givetvis en illusion av veridikali-
tet, som bottnar i att konsensuskriteriet (se punkt b ovan) är 
begränsat till ingruppen. Slutsatsen blir därför att om Kelleys ver
idikalitetskriterier är rimliga (eller, om man så vill, veridikala), 
kan de åtminstone till en del förklara varför stereotypier är så 
svåra att förändra, så länge konsensus om deras giltighet är begrän
sad till ingruppen - de ger en illusion av veridikalitet när inga an
dra kriterier finns som skulle göra det möjligt för ingruppsmed-



lemmen att skilja mellan föreställd och faktisk verklighet. Detta 
förutsätter givetvis dels att några direkta kontakter med utgrupps-
medlemmar inte förekommer, dels att ingruppsmedlemmarna är 
helt homogena i fråga om sina stereotypa föreställningar om utg-
ruppen. Jag anser inte att Kelleys veridikalitetskriterier är helt 
oproblematiska när de tillämpas på föreställningar om den psyko-
sociala verkligheten, men det viktiga i Jaspars & Hewstones dis
kussion är att den riktar uppmärksamheten på den viktiga frågan 
om vilka de faktorer är, som i psykosociala sammanhang bidrar 
till att våra föreställningar om verkligheten får en prägel av veri-
dikalitet och därför blir svåra att förändra. 

Jaspars & Hewstone utvecklar denna analys något mer ge
nom att föra in begreppen auto- och heterostereotypier, dvs en 
grupps stereotypa föreställningar om sig själv respektive om ut-
gruppen (Triandis 1972). Om man t ex tar två etniska grupper, får 
man - åtminstone i princip - två autostereotypier och två heteroste
reotypier: 

Grupp A:s autostereotypi om sig själv 
Grupp A:s heterostereotypi om grupp B 
Grupp B:s autostereotypi om sig själv 
Grupp B:s heterostereotypi om grupp A 

I de fåtaliga fall där hela detta komplex av ömsesidiga stereotypier 
undersökts, har det visat sig att ingruppens heterostereotypi om 
utgruppen (varvid "in-" och "ut-" skiftar beroende på perspektivet) 
oftast inte sammanfaller med utgruppens autostereotypi om sig 
själv (dvs dess självdefinierade sociala/etniska identitet). LeVine 
& Campbell (1972) har föreslagit att heterostereotypier är en funk
tion av både "projektiva" faktorer hos observatören och grupper
nas verkliga, "veridikala" egenskaper. I det perspektiv som Jaspars 
& Hewstone anlägger kan heterostereotypin om utgruppen ses 
som en funktion av både ingruppens autostereotypi (LeVine & 
Campbells "projektiva " faktor på gruppnivå) och utgruppens egen 
autostereotypi. 



En svaghet i Jaspars & Hewstones analys är, att de i sin dis
kussion av de reella, veridikala aspekterna på stereotypier tycks 
likställa en grupps autostereotypi om sig själv med en veridikal 
beskrivning av gruppens faktiska egenskaper. Detta måste ses som 
ett ytterst problematiskt ställningstagande, då det inte på några 
grunder är självklart att en grupps egen självdefinition av sin so
ciala eller etniska identitet är en veridikal beskrivning av dess fak
tiska egenskaper. Snarare bör man se en grupps autostereotypi -
som ju  dessutom enligt de sociala identiteternas kontrastiva dyna
mik kan skifta något beroende på vilken utgrupp man kontrasterar 
sig mot - som en av dess objektiva psykosociala egenskaper. Den 
modell över veridikalitetsaspekter i psykosociala sammanhang 
som presenterades i avsnitt 1.1 kan vara till hjälp här. Det är en 
sak att tala om veridikaliteten i en grupps heterostereotypi om en 
annan grupp i bemärkelsen "hur korrekta är dessa föreställningar 
om utgruppen jämfört med dess objektivt fastställbara känne
tecken", låt vara att de sistnämnda kan vara formidabelt svåra att 
fastställa (se diskussionen i avsnitt 1.1). Det är en annan sak att 
tala om veridikaliteten i ingruppens heterostereotypi om utgruppen 
när heterostereotypin jämförs med utgruppens egen autostereotypi, 
om vars veridikalitet i förhållande till gruppens faktiska känne
tecken vi ofta inte vet så mycket. I undersökningssammanhang 
kan man konkretisera denna distinktion med hjälp av två olika 
frågor: "Hur tycker du att gruppen X är, dvs vilka egenskaper 
tycker du att den utmärks av?" och den alternativa, eller snarare 
komplementära, frågan "Hur tror du att gruppen X ser på sig 
själv?" 

Än så länge finns det väldigt litet forskning där stereotypier 
studeras ur attributionsperspektivet som komponenter i förklarings
system förankrade i relationer mellan grupper. Ett av de få exem
plen på sådan forskning är Capozza m fl:s (1982) undersökning av 
relationer mellan olika sociala grupper i Italien och Jaspars & 
Warnaens (1982) undersökningar av de komplexa etniska relation
erna i Indonesien (se Lange 1983 för sammanfattning och kom
mentarer. 



2.3 De etniska relationernas geometri: multidimensionella 
metoder i stereotypiforskning 

Under det senaste decenniet har multidimensionella analysmetoder 
(i fortsättningen förkortat MDS) allt oftare börjat användas inom 
socialpsykologin, till stor del beroende på det ständigt ökande an
talet alltmer sofistikerade datamaskinsprogram. Forgas (1981) ger 
en översikt av dessa tillämpningar. I avsnitt 1.3 har jag diskuterat 
de viktigaste teoretiska och metodologiska förutsättningarna för 
dessa metoder samt de svårigheter som användningen av metoder
na aktualiserar. Ett antal arbeten ger översikter över de olika me
toderna, tillsammans med analyser av deras teoretiska förutsätt
ningar och presentationer av olika tillämpningar: de två volymerna 
redigerade av Shepard m fl (1972) presenterar "state of the art" på 
området i början av sjuttiotalet; Shepard (1974) ger en - som 
vanligt - klarsynt analys av teori och tillämpning för den familj av 
metoder som utgått från hans egen "proximitetsanalys", som pre
senterades i mitten av sextiotalet; Kruskal & Wish (1978) ger en 
lättfattlig och välstrukturerad presentation av samma typ av me
toder; Carroll & Arabie (1980) ger en taxonomisk översikt av 
MDS-metoder, klassificerade utifrån både olika datatyper och oli
ka antaganden som analysmodellerna bygger på. 

När det gäller MDS-metodernas tillämpning inom stereoty
piforskningen kan man grovt skilja mellan direkta och indirekta 
stereotypistudier. Egentligen är alla stereotypi studier med MDS-
metoder indirekta, åtminstone i de fall där primärdata utgörs av in
formation om något slags proximitetsrelationer mellan "stimuli", 
som oftast varit namn på etniska och/eller nationella grupper. De 
är indirekta i så måtto att försökspersonerna i stället för att bedö
ma de etniska/nationella grupperna i ett antal på förhand speci
ficerade avseenden - de traditionella undersökningarnas adjektiv
listor - bedömer parvisa likheter mellan grupperna eller på något 
annat sätt ger till känna hur de uppfattar proximitetsrelationerna 
dem emellan. Då grupperna i undersökningssituationen represen
teras av verbala etiketter, måste försökspersonernas ställningsta



ganden bygga på något slags implicita, stereotypa förreställningar 
om grupperna i fråga. I en del fall har man använt sig av sekun
dära proximitetsdata, t ex genom att först låta försökspersonerna 
skatta de etniska/nationella grupperna i ett antal specificerade av
seenden - som i Osgoods semantiska skalor - för att därefter räkna 
ut ett slags "objektivt" proximitetsmått, t ex i form av profildis
tanser över de olika skalorna, som sedan analyseras med någon 
lämplig MDS-metod. Sådana undersökningar kan kallas direkta, 
då primärdata utgörs av bedömningar av "stimulusgrupperna" i ett 
antal explicita avseenden. En del "hybridundersökningar" har an
vänt båda tillvägagångssätten, varvid man först fått fram direkta 
proximitetsdata, t ex likhetsskattningar, som analyserats med 
MDS-metod, och sedan kompletterat med skattningar i explicita 
avseenden, oftast definierade med adjektiv. De explicita skattning
arna har sedan använts som "extern" förankring för tolkningar av 
de spatiala representationer som erhållits genom MDS-analysen. 

Wish, Deutsch & Bieners (1972) undersökning av "percep
tion av länder" är ett exempel på en hybridundersökning. Ett ovan
ligt drag i deras undersökning när det gäller valet av försöksper
soner var att dessa representerade 15 olika nationaliteter. Under
sökningen bestod av tre steg. I det första fick försökspersonerna 
skatta likheter mellan de 21 länder som utgjorde stimulusmateria-
let, presenterade i alla parvisa kombinationer. Sedan skattades var
j e  land på 16 bipolära semantiska skalor. Till sist fick försöks
personerna besvara några attitydfrågor, som skulle synliggöra de
ras politiska attityder. MDS-analysen av likhetsskattningarna ge
nomfördes med hjälp av Carrolls INDSCAL-metod, som förutom 
att i vanlig ordning avbilda likhetsrelationerna mellan stimuli, ba
serade på gruppdata, som spatiala relationer i ett euklidiskt rum, 
även möjliggör en analys av de enskilda försökspersonernas "syn
punkter" på de bedömningsdimensioner som framkommit i den på 
gruppdata baserade analysen. Den individuella analysen resulterar 
i att de enskilda individernas bedömningar representeras som per
sonliga "vägningar" av de gruppbaserade dimensionerna. Metoden 
möjliggör en gemensam representation av data så att både stimuli 



och försökspersoner (eller subsampel av dito) avbildas i samma 
euklidiska rum. 

De semantiska skattningarna användes som hjälp vid tolk
ning av de gruppbaserade dimensionerna i MDS-analysen. Enligt 
Wish m fl framträdde vid tolkningen två tydliga och två mindre 
tydliga dimensioner. De två första var politisk orientering (öst-
väst eller USA-orienterade resp. Sovjet- eller Kinaorienterade) och 
ekonomisk utveckling. De två senare var geografiskt lägelbefolk
ning och kultur/ras eller hudfärg. "Politisk orientering" hade i ett 
par tidigare undersökningar visat sig vara en värderande dimen
sion, och även i denna undersökning korrelerade denna dimension 
högt med "gillar-ogillar" -skalan i den semantiska differentialen. 
En delanalys med INDSCAL-metoden gjordes på likhets skattning
ar från 8 subsampel av försökspersoner, som representerade åtta 
nationaliteter. Därvidlag betraktades varje subsampel som en "in
divid" i förhållande till den på hela gruppen baserade representa
tionen. Vissa systematiska skillnader uppträdde i de olika nationa
liteternas sätt att väga de gruppbaserade dimensionerna. Systema
tiska skillnader i sättet att väga dessa dimensioner framträdde ock
så vid motsvarande analyser av data från subsampel baserade på 
kön och politisk orientering. 

Wish m fl:s undersökning tillhör de metodologiskt mera 
komplexa, men uppvisar samtidigt den vanliga naiviteten när det 
gäller en kritisk blick på MDS-metodens förutsättningar och lik
hetsskattningarnas inneboende komplexitet. Någon diskussion av 
veridikali tets aspekter på de representationer som ENDSCAL-ana 
lyserna genererat förekommer inte, men av författarnas formule
ringar framkommer att de intar ett slags oreflekterat realistisk 
ståndpunkt i fråga om resultaten - de anses rätt oproblematiskt av
spegla psykologiska realiteter hos försökspersonerna. En annan 
brist, som präglar i stort sett alla liknande undersökningar jag 
kommit i kontakt med (med undantag av Tversky & Gatis analyser 
samt Sjöberg & Thorslunds undersökning, se avsnitt 1.3), är den 
totala frånvaron av en kritisk diskussion av vad det egentligen är 
för slags "stimuli" som försökspersonerna bedömer i en sådan un



dersökning. De länder som bedöms representeras av verbala eti
ketter. Etiketterna utgör primärt semantiska objekt, vilkas relation 
till de objekt i den externa verkligheten de syftar på - de faktiskt 
existerande länderna med deras mångfald av egenskaper - är 
mycket oklar. Man kan inte heller utan vidare hävda att det är un
dersökningens resultat - de tolkade dimensionerna i de spatiala re
presentationerna - som i efterhand visar vad dessa "stimuli" varit i 
försökspersonernas ögon. I en icke närmare känd utsträckning kan 
detta vara fallet, men en sådan ståndpunkt framstår som naiv i 
ljuset av de intrikata problematiseringar av likhetsbedömningens 
natur som Tversky & Gati genomfört i de tidigare redovisade un
dersökningarna (se avsnitt 1.3). 

Jones & Ashmores (1973) tidigare omnämnda undersök
ning uppvisar en aning större metodologisk sofistikering. Det 
övergripande syftet med studien förklaras av författarna vara att 
undersöka etniska stereotypier i ett perspektiv som bättre tillvara
tar Uppmans ursprungliga teoretiska idéer om stereotypins natur 
samt Kellys besläktade begrepp "personal constructs". Det gällde 
således att avtäcka de kategorier och dimensioner som ligger till 
grund för - eller rättare sagt konstituerar - stereotypa föreställning
ar om etniska grupper. Som ett delmål ville Jones & Ashmore 
konstruera ett semantiskt rum för de kännetecken som oftast attri-
bueras till stereotypierade grupper. Ett metodologi skt delmål i un
dersökningen var även en jämförelse mellan två olika sätt att re
presentera proximitetsdata - spatiala representationer med MDS-
analys och trädrepresentationer med hjälp av hierarkisk klusterana-
lys. 

Ett för vårt vidkommande intressant metodologiskt inslag i 
Jones & Ashmores undersökning var deras sätt att generera prox
imitetsdata: de använde sortering i högar av samma typ som i frå
ga D 20 i vår surveyundersökning. Sorteringsdata genererades såle
des både för de 50 etniska grupper (representerade som vanligt av 
verbala etiketter) och de 49 "stereotypiska" adjektiv, valda från 
tidigare undersökningar, som utgjorde stimulusmaterialet. Jones & 
Ashmore använde det s k "deltamåttet" på proximitet, som räknas 



fram ur sorteringsdata på ett mera komplext sätt än det enkla mått 
- kumulativa samförekomstfrekvenser - som vi använt i fråga D 20 
(se även avsnitt 2.4.1 längre fram). Dessutom skattades de 50 
grupperna och de 49 adjektiven på 10 respektive 8 semantiska ska
lor. Försökspersonerna var som vanligt studenter. 

MDS-analysen (med version 3 av Kruskals program) gav 
en tredimensionell representation av de etniska grupperna som be
fanns vara optimal. En multipel regression av de semantiska egen
skapsskalorna på det tredimensionella rummet ledde till en tolk
ning av de tre dimensionerna som dominant-underordnad, kom-
munistisk-icke kommunistisk samt västerländsk kultur-icke väster
ländsk kultur. Klusteranalysen av sorteringsdata för etniska grup
per tolkades i termer av 8 huvudkategorier, inom vilka hierarkiska 
subkluster på flera nivåer kunde urskiljas. De åtta huvudkategori
erna var följande: spanskt ursprung, orientaler, religiösa grupper, 
mörkhyade, grupper från mellanöstern, östeuropéer, anglosaxiska 
grupper, västereuropeiska grupper. De subkategorier som kunde 
urskiljas inom varje huvudkategori var relaterade till de olika 
klustreringsnivåer, på vilka de av semantiska skalor definierade 
egenskaperna kunde visas ha sin största interpretativa förmåga. 
Detta kunde tolkas så att vissa distinktioner vid bedömning av et
niska grupper är mera grundläggande än andra. Således förefaller 
det som om distinktionen västerländsk - icke västerländsk kultur 
vore mer fundamental i försökspersonernas sorteringar än distink
tionen mörkhyad - ljushyad. Man kan illustrera detta med hjälp av 
ett träd (se nästa sida). 

Resultaten från klusteranalysen är utan tvekan intressanta, 
men Jones & Ashmores diskussion är ganska förvirrad och vid när
mare betraktelse visar det sig att de av allt att döma fallit offer för 
metodologisk rutin utan att inse konsekvenserna. De semantiska 
skalor som de använt för tolkning av både MDS-analyserna och 
klusteranalyserna har varit av den sedvanliga bipolära sorten: ak-
tiv-passiv, kristen-icke kristen osv. Medan bipolariteten i de se
mantiska skalorna i många fall meningsfullt kan tolkas in i de di-
mensionella representationer av proximitetsdata som resulterar 
från MDS-analyser (om man envisas med att rita in ortogonala 



Kultur: 

västerländsk icke västerländsk 

Hudfärg: 
ljusare: mörkare: 
Kineser Hinduer 
Japaner Indier 
Indonesier 
Filipinos 

koordinataxlar i de punktsvärmar som analysen ger, vilket i fallet 
med icke-metriska metoder som KYST är näst intill meningslöst), 
är det svårt att inse hur de bipolära "egenskapsskalorna" menings
fullt skall kunna tolkas in i hierarkiska klusterstrukturer som ju de-
finitionsmässigt inte är spatiala, låt vara att klustreringsnivåerna 
bestäms utifrån de ursprungliga proximitetsmåtten. Medan någon 
form av bipolära egenskaper nödtorftigt kan tolkas in på de lägsta 
klusternivåerna, blir detta ogörligt om man betraktar hela kluster-
strukturen på alla nivåer. Detta tillkortakommande hade kunnat 
undvikas om Jones & Ashmore inte låst sig vid bipolära skalor för 
tolkning av klusteranalysen, utan använt egenskapsstrukturer bätt
re anpassade till den hierarkiska trädstrukturen i klustreringen. 
T ex skulle inte distinktionen "religion" behöva låsas till "kristna -
icke kristna" utan ges adekvata schatteringar antingen utifrån re
sultaten av klusteranalysen eller - vilket sannolikt vore att föredra 
- utifrån oberoende kategoriseringar av de aktuella etniska grup
perna med avseende på attributet "religion". Det förefaller som om 
Jones & Ashmore gjort sin undersökning metodologiskt mer kom
plex än vad deras analytiska kompetens tillåter - en tyvärr långt
ifrån ovanlig företeelse. 

Om man nu bortser från den problematiska bipolariteten i 
de bipolära "egenskapsvektorer" de försökt tolka in i klusteranalys
en, har de olika skalorna p-värden på olika klusternivåer möjlig
gjort en rangordning av egenskapsvektorerna, eller snarare distink-
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tionskriterierna, från mest grundläggande till minst grundläggan
de. Jag återger denna rangordning i form av "dimensionslösa" kri
terieattribut, med bipolariteten borttagen: 

Mest grundläggande: Kultur 
Ekonomisk utveckling 
Polilitisk färg (stormaktsblock) 
Spanskt ursprung (Jones & Ashmore häv

dar att detta visats vara relevant 
i tidigare undersökningar) 

Evaluering (gillande-ogillande) 
Religion 
Hudfärg 
Aktivitet 

Minst grundläggande Dominans 

Givetvis kan inte dessa distinktionskriterier betraktas som gene
rellt giltiga för alla undersökningssituationer och alla uppsätt
ningar av bedömningsobjekt. Även om Jones & Ashmore förank
rat sitt val av egenskapsskalor i tidigare undersökningar, måste gil
tigheten hos ovanstående rangordning, i fråga om såväl innehåll 
som generalitet, betraktas som en empirisk fråga. Rimligast är det 
att betrakta dem som hypoteser. När det gäller den andra delen av 
undersökningen - MDS-analysen och klusteranalysen av stereoty
piadjektiv - blev resultaten enligt författarna mindre klara. MDS-
analysen gav två dimensioner som utifrån semantiska skattningar 
tolkades som modern-underutvecklad och kooperativ-kompetitiv. 
Då proximitetsdata även för adjektiven genererats genom sorter
ing, förefaller det närmast sanslöst att hävda att två bipolära di
mensioner kan på ett meningsfullt sätt sammanfatta variationen i 
data rörande 49 adjektiv av mycket varierande slag. I detta fall 
framträder Jones & Ashmores oförmåga att handskas med den 
låsning de åstadkommit med sina bipolära skalor ännu tydligare. 



När de t ex konstaterar att "dimensionen bra-dålig differentierar ad
jektiven i 10 kluster", börjar man undra om de själva förstår vad 
de säger. Lyckligtvis tar de inte med klusteranalysen av adjektiven 
i sin slutdiskussion. Deras diskussion av MDS-analysen av adjek
tiven visar deras bristande insikter rörande de mera intrikata rela
tionerna mellan egenskaper hos data och de geometriska förutsätt
ningarna för MDS-metoderna. Det förefaller även som om Jones 
& Ashmore ansåg att det faktum, att en uppsättning adjektiv ingår 
i en stereotypi om en etnisk grupp, implicerar att människor skulle 
uppleva dessa adjektiv som lika varandra, en minst sagt märklig 
uppfattning om likhetsrelationens psykologi. 

Bortsett från de analytiska bristerna i deras diskussion av 
resultaten, blir slutsatsen från deras jämförande undersökning att 
den hierarkiska klusteranalysen gett en bättre, dvs mera nyanserad 
och meningsfullare, representation av försökspersonernas percep
tion av de etniska grupperna än vad MDS-analysen förmått åstad
komma. Det är emellertid förvånande att de inte relaterar denna 
slutsats till den typ av proximitetsdata de använt, nämligen sorter
ingsdata. Som bl a Kruskal (1977) påpekat innebär faktiskt sorter
ingsuppgiften ett slags primär klustrering redan på rådatanivå, 
även om den enskilda försökspersonens sortering inte utan vidare 
ensam kan generera någon hierarkisk struktur. Att underkasta sor
teringsdata en hierarkisk klusteranalys innebär således att generera 
klusterstrukturer från klustreringsdata, varvid den hierarkiska in 
formationen utvinnes från många försökspersoners kumulativa 
sorteringsfrekvenser. Det är därför inte förvånande att sådana data 
bättre lämpar sig för analys med klustermetoder än med de spatia-
la MDS-metoderna. Dessutom var det vid tidpunkten för Jones & 
Ashmores undersökning redan känt att semantiska stimuli - i deras 
fall namn på etniska grupper - av människor företrädesvis uppfat
tas i termer av diskreta, hierarkiska strukturer i stället för konti
nuerliga spatiala dito (se diskussionen i avsnitt 1.3). 

Hursomhelst konstaterar Jones & Ashmore att den hierar
kiska struktur som genererats genom klusteranalys av data rörande 
etniska grupper tyder på att Kellys hypotes om den hierarkiska 



strukturen hos "personal constructs" kan vara tillämpbar på män
niskors perception av etniska grupper. De anser även att den hier
arki av "egenskapsvektorer" - från mest till minst fumdamentala -
de upprättat kan tolkas som stöd för Rokeachs hypotes om "belief 
similarity" som den viktigaste faktorn i människors förhållningsätt 
till etniska grupper, då de mest fundamentala distinktionerna i den 
hierarkiska klusterstrukturen rörde vad man kan kalla föreställ
ningsvariabler: kultur, politisk ideologi och religion. 

En något färskare "hybridundersökning" med komplex upp
läggning är Funk, Horowitz, Lipshitz & Yongs (1976) studie av 
hur människor (dvs studenter) uppfattar 13 amerikanska etniska 
grupper. Med utgångspunkt i en kritisk diskussion av de traditio
nella stereotypistudierna med adjektivskalor, som tvingar försöks
personerna till stereotypa bedömningar, föreslår de ett "nytt para
digm" för stereotypiforskningen, enligt vilket man bör undersöka 
den tidigare negligerade strukturen hos stereotypierna med hjälp 
av multidimensionell analys av likhetsbedömningar. Då likhets
bedömningar inte tvingar några attribut på försökspersonerna, är 
dessa fria att spontant välja de hänseenden i vilka de vill bedöma 
de etniska grupper de konfronteras med. Enligt Funk m fl ger den 
spatiala representationen av sådana likhetsbedömningar, som erhål-
les genom MDS-analys av data, en mera realistisk bild av den la
tenta kognitiva struktur som antas generera bedömningarna. Med 
"mera realistisk" menar de en bild som bättre motsvarar männi
skors sätt att i vardagslivet uppfatta de etniska grupperna i sin om
värld. Härvidlag antar de också att det euklidiska rummet är en 
adekvat geometrisk modell för representation av likhetsbedöm
ningar. 

Då innehållet i de dimensioner som resulterar från MDS-
analysen är okänt och måste tolkas, krävs det enligt Funk m fl extra 
information för att en sådan tolkning skall vara möjlig. Det andra 
steget i deras "nya paradigm" utgörs därför av bedömningar av de 
etniska grupperna på ett antal endimensionella attributskalor, inte 
olikt Jones & Ashmores metod. Det tredje steget i metoden är 
skattningar av likhet mellan de skalor som använts i steg 2. Detta 



gör det möjligt att representera både de etniska grupperna (eller 
rättare sagt de verbala etiketterna) och adjektivskalorna i ett och 
samma euklidiska rum. Om det i en sådan gemensam representa
tion visar sig att attributet (dvs adjektivet) X ligger nära den etnis
ka gruppen Y, kan man enligt Funk m fl tolka detta som evidens 
för att försökspersonerna uppfattat adjektivet och gruppen som 
lika (???) varandra. Det sistnämnda utgör ytterligare ett exempel 
på en häpnadsväckande tolkning av likhetsbedömningens psyko
logiska natur. Att ett attribut anses känneteckna en viss etnisk 
grupp innebär givetvis inte att adjektivet och gruppen upplevs som 
lika. Möjligtvis kan spatial närhet mellan grupp och adjektiv i den 
gemensamma geometriska representationen tolkas som evidens för 
att attributet varit relevant för beskrivning av gruppen i fråga. 

Man bör emellertid, bortsett från ovannämnda olycksfall i 
arbetet, ge Funk m fl erkännande för att de tar upp ett annat intri
kat problem av ontologisk natur, som i stort sett aldrig diskuterats 
i liknande undersökningar. Problemet gäller den ontologiska status 
som kan tillskrivas de på gruppdata baserade dimensioner som blir 
resultatet av MDS-analyser av likhetsdata. Om inte några individ
uella analyser av den typ som möjliggörs av INDSCAL-metoden 
(som i den tidigare nämnda studien av Wish m fl 1972) genom
förs, vet man ingenting om i vilken utsträckning de enskilda för
sökspersonerna i sina bedömningar faktiskt använt alla de dimen
sioner som extraherats genom MDS-analysen. Funk m fl menar att 
MDS-analys av gruppdata innebär att den kognitiva strukturen 
"reifieras" som ett extraindividuellt fenomen, vilket kan göra det 
problematiskt att hävda att den är konsensuell med avseende på al
la försökspersonernas kognitiva strukturer. Man kan emellertid sä
ga att den på gruppdata baserade spatiala avbildningen represente
rar ett slags fiktiv, "modal" försöksperson, som trots allt kan häv
das vara en realistisk representation av åtminstone vissa aspekter 
på de kognitiva strukturer, som härbärgeras i de enskilda försöks
personernas huvuden. 

I sina analyser har Funk m f l  använt flera alternativa me
toder: metrisk och icke-metrisk multidimensionell analys, Coombs 



metod för "external unfolding" samt multidimensionell unfolding (se 
t ex Carroll & Arabie 1980 för förklaringar). De attribut som 
skattades med adjektivskalor projicerades på de spatiala represen
tationerna på det vanliga sättet med hjälp av multipla regressioner. 
De "stimulusgrupper" de använt var följande: Anglo-American, 
Black-American, Chinese-American, German-American, Indian-
American, Irish-American, Italian-American, Japanese-American, 
Jewish-American, Mexian-American, Negro-American, Polish-
American och Puerto Rican-American. Bestämningen "-Ameri
can" användes för att tydliggöra att man syftade på grupper repre
senterade på den amerikanska etniska arenan. Den icke-metriska 
MDS-analysen resulterade i en tvådimensionell representation 
med tre klart åtskilda kluster. Funk m fl har inte försökt tolka di
mensionerna, utan begränsat sig till tolkning av den tydliga klus
ter strukturen. De konstaterar att "raskännetecken" av allt att döma 
varit det kriterium, som styrt försökspersonernas likhetsbedöm
ningar och genererat de tre klustren: kineser och japaner för sig, 
svarta, mexikaner, indier och puertorikaner för sig, och de övriga i 
det tredje klustret. 

Medan unfolding-analyserna av attributionskalor gav en be
tydligt mera innehållsrik bild av hur försökspersonerna uppfattat 
de etniska grupperna, än de tre klustren från MDS-analysen, anser 
Funk m fl att det är mindre sannolikt att människor i vardagslivet 
gör så pass detaljerade bedömningar av etniska grupper i sin om
givning. De betraktar därför resultaten från MDS-analysen som 
mer realistiska i denna bemärkelse. Det hedrar dem att de klart kon
staterar att giltigheten av deras analys bör begränsas till den upp
sättning etniska grupper som de använt i sin undersökning. I min 
diskussion i avsnitt 1.3 har ju framkommit att sammansättningen 
av "stimulusuppsättningen" kan i en del fall väsentligt påverka 
människors sätt att bedöma likheter mellan komplexa objekt. Funk 
m f l  understryker att den struktur de fått fram genom sin MDS-
analys bör betraktas som en uppsättning hypoteser, som måste föl
jas upp genom nya undersökningar, både med samma metod och 
med väsentligt annorlunda metoder, t ex analyser av politiska tal, 
massmediamaterial m m. 



Praktiskt taget alla stereotypiundersökningar som använt 
sig av MDS-analys har en begränsad generaliserbarhet på grund 
av små och snäva urval av försökspersoner. I de flesta fall har för
sökspersonerna varit studenter från samma universitet som försöks
ledarna. Den enda undersökning jag känner till där en MDS-analys 
gjorts på data från ett riksrepresentativt stickprov är Berry, Kalin 
& Taylors (1977) studie av "Multiculturalism and Ethnic Attitudes 
in Canada", från vilken vi delvis hämtat inspiration till vår egen 
surveyundersökning. För att undersöka hur den kanadensiska be
folkningen strukturerar sin perception av de etniska grupperna i 
Canada, har Berry m fl dels inkluderat några direkta stereotypiska
lor av den vanliga adjektivtypen, dels låtit hela stickprovet genom
föra en sorteringsuppgift av samma slag som fråga D 20 i vår sur 
vey. De 27 etniska/nationella/religiösa grupperna sorterades av re 
spondenterna i ett valfritt antal högar. För varje par av etniska 
grupper beräknade man sedan hur många gånger de blivit placer
ade i samma hög och de sammanlagda frekvenserna behandlades 
som mått på likhet. Måtten analyserades med en icke närmare an 
given version av Shepard-Kruskals icke-metriska MDS-metod, 
separat för de två stora majoritetsgrupperna i den kanadensiska be 
folkningen, dvs fransk-kanadensare och engelsk-kanadensare. 

Även om själva det faktum att en sådan på sorteringsdata 
baserad MDS-analys gjorts på ett riksrepresentativt sampel gör Ber
ry m fl:s undersökning ganska unik, är deras sätt att använda 
MDS-metoden och analysera dess resultat desto mindre imponer
ande. Även om man tar hänsyn till att deras undersökning var 
mycket omfattande och att stereotypidelen därför var mycket be
gränsad, borde man ändå ställa större krav på redovisning av data 
och analysresultat än vad Berry m f l  ansett vara påkallat. Deras 
kortfattade analys av MDS-resultaten visar att de haft ganska be
gränsade insikter i hur den MDS-metod de använt fungerar och på 
ett par punkter har de tydligen helt missförstått dess förutsätt
ningar och begränsningar. De tolkar således de punktkonfigura
tioner de erhållit från datorutskriften i termer av de rätvinkliga ko-
ordinater som programmet ritat ut för att kunna plotta konfigura



tionerna. Då de punktkonfigurationer (där punkterna representerar 
stimuli) som är resultatet av en icke-metrisk MDS-analys av prox-
imitetsdata är invarianta under alla monotona transformationer av 
data - dvs förblir oförändrade vid alla sådana förändringar av ur
sprungliga proximitetsdata som bevarar deras inbördes rangord
ning - medför detta att de spatiala representationer som metoden 
genererar inte är lokaliserade genom fixerade koordinater och kan 
därför roteras och förskjutas fritt. Man kan även krympa eller ex
pandera konfigurationen fritt eftersom detta inte förändrar rela
tionerna mellan distanserna. Även om datorplottningen av konfig
urationerna måste välja något slags koordinator för att kunna rita 
ut punktsvärmen, varvid detta val oftast sker med något slags kvan
titativt kriterium, kan inte dessa koordinater utan vidare användas 
för tolkning av konfigurationens innebörd. Det är de inbördes spa
tiala relationerna mellan punkterna, och inte koordinataxlarna, 
som eventuellt kan tillskrivas någon mening. 

De tolkningar Berry m f l  gjort känns därför valhänta och 
ganska intetsägande. Det kanske mest iögonenfallande i de två kon
figurationerna från MDS-analysen är att de tre religiösa grupperna 
Doukhoboriter, Hutteriter och Mennoniter i båda fallen bildar ett 
separat kluster på markant avstånd från alla de andra etniska grup
perna. 

Andra data i undersökningen har samtidigt visat att de tre 
grupperna är väl kända och lätt igenkännbara för de flesta kana
densare. En möjlig tolkning av deras avsides placering i förhål
lande till de andra etniska grupperna i MDS-analysen kan vara, att 
människor har i stort sett veridikala kunskaper om deras särprägel 
och därför uppfattar dem som så särpräglade som de själva av allt 
att döma vill vara (se t ex Ardeners, 1983, studie av Doukhobor-
identiteten). I övrigt har vissa smärre skillnader kunnat observeras 
mellan de spatiala representationerna av fransk-kanadensarnas och 
engelsk-kanadensarnas sorteringar, utan att någon klar innebörd 
kunnat tillskrivas dessa diskrepanser. Då Berry m fl inte redovisar 
huruvida representationer i fler dimensioner än två hade kunnat 
tillföra ytterligare meningsfull struktur till resultaten, är det svårt 



att bedöma meningsfullheten i de redovisade tvådimensionella av 
bildningarna. Man saknar även en diskussion av sorteringsdata i 
relation till andra sätt att generera proximitetsdata, liksom åtmin
stone någon antydan om alternativa analysmetoder, t ex hierarkisk 
klustrering. Sammanfattningsvis kan man säga att både den direk
ta och den indirekta stereotypistudien utgör de svagaste delarna i 
Berry m fl:s i övrigt förtjänstfulla survey. 

Som en avskräckande slutvinjett kan man nämna Dongs 
(1983) undersökning, i vilken hon enligt sin egen uppfattning velat 
studera reliabilitetsbrister i studier av flerdimensionell perception 
av länder. I själva verket handlar det om en metodologisk studie 
av en speciell metod för generering av data för MDS-analyser, den 
s k fullständiga triadmetoden, som använts mycket sällan på grund 
av att den ansetts utsätta försökspersonerna för alltför stor kognitiv 
belastning. Dong använde 9 länder (i form av verbala etiketter) 
och analyserade sina triaddata med en MDS-metod, som gav en 
tvådimensionell lösning. De två dimensionerna tolkades som eko 
nomisk utveckling och öst-väst -kultur. Jag får det bestämda in
trycket att Dong lärt sig att ytligt behärska vissa tekniska tricks 
jämte en terminologi att beskriva dessa med, men i övrigt saknar 
förståelse för vad hon egentligen sysslar med. Hennes reflexioner 
kring frågan om hur människor uppfattar etniska grupper och 
länder är närmast pinsamma. Dessvärre är den här typen av ytligt 
sett korrekt uppställda, helt metodcentrerade och i övrigt innehålls
lösa undersökningar långtifrån ovanlig när det gäller tillämpningar 
av MDS-metoder. Detta kan sannolikt delvis förklaras med att 
man i dag förhållandevis billigt och lätt kan genomföra mycket 
omfattande analyser med hjälp av mycket sofistikerade program, 
som befriar åtminstone en del forskare från bördan att tänka på 
substansen i det de undersöker. 

Vad kan man nu dra för slutsatser från de tillämpningar av 
MDS-metoder inom stereotypiforskningen som jag diskuterat i det 
föregående? I stort sett har alla de författare jag redovisat varit en
tusiastiska inför MDS-metodernas möjligheter inom detta område, 
enligt min mening oftast på oklara grunder. Det diskuteras nästan 



aldrig vad det egentligen - på ett djupare plan - är man får ut från 
sådana analyser. Man kommer här återigen tillbaka till de två 
grundläggande förhållningssätt till frågan om relationen mellan 
modell och verklighet som jag diskuterat i avsnitt 1.2 och 1.3, dvs 
instrumentalism kontra realism. Under de första 10 åren av sitt 
arbete med utveckling av icke-metrisk MDS-analys har t ex 
Shepard (1974) haft en klart realistisk ståndpunkt i fråga om hur 
MDS-analyser skall betraktas: de skulle möjliggöra upptäckter av 
tidigare okända, reella psykologiska strukturer och mekanismer. 
Hans egna resultat har också i flera fall kunnat ges mycket över
tygande psykologiska tolkningar. Därefter ändrades hans uppfatt
ning i mera instrumentell riktning och han började betrakta MDS 
snarare som metoder för datareduktion, som på ett ekonomiskt och 
ofta visuellt slående sätt kan uppenbara sådana strukturer i data, 
som vid stora datamängder inte utan vidare kan upptäckas enbart 
vid en okulärbesiktning. 

I det enklaste fallet utgörs data i en multidimensionell ana
lys av något slags proximitetsmatris. Värdena i matrisens celler 
tolkas som indikatorer på någon form av psykologisk proximitet 
mellan varje par av objekt som ingått i undersökningen. I det rea
listiska perspektivet är tanken att en sådan "kartesiansk produkt" 
av objekten - där varje objekt relateras till varje annat - innehåller 
information om de regler (eller processer) som styrt försöksper
sonernas bedömningar av objekten. Dessa regler kan i sin tur tol
kas som "perceptuella mekanismer", "kognitiva strukturer", "rep
resentationer" m m, beroende på arten av undersökta objekt och 
den instruktion som givits till försökspersonerna. Ett grundläg
gande problem härvidlag sammanhänger med frågan om vilken 
"ekologisk validitet" dessa strukturer m m har, då människor inte 
vanligtvis i sina vardagsliv sysslar med att parvis jämföra olika 
företeelser. Likhetsskattningar av par av verbala etiketter på etnis
ka grupper, eller sortering av kort med sådana etiketter i högar 
innebär trots allt en ganska artificiell uppgift, och man frågar sig 
hur mycket de regler, som i bästa fall kan visas styra sådana be
dömningar, har att göra med de psykologiska strukturer och pro-



cesser, som människor använder för att i vardagslivet orientera sig 
i den sociala verkligheten. 

När det gäller stereotypiundersökningar förhåller det sig 
troligtvis så, att likhetsbedömningar - genorrvdirekta skattningar 
eller via sortering - kan betraktas som den minst provocerande me
toden att få människor att ge till känna hur de bedömer olika et
niska grupper, eller rättade sagt sina semantiska representationer 
av dessa. Man kan dock fråga sig om Funk m fl (1976) har rätt när 
de hävdar att man med ett sådant tillvägagångssätt helt kan undvi
ka den påtvingade stereotypisering som de traditionella undersök
ningarna med adjektivlistor lidit av. Med en viss tillspetsning skul
le man kunna hävda, att en spatial representation av ett antal etnis
ka grupper som punkter i ett euklidiskt rum genom sin summaris
ka, abstrakta karaktär innebär en ännu högre grad av stereotypise
ring, som påtvingats försökspersonerna i så måtto att de varit 
tvungna att bedöma likheter mellan ytterst abstrakta representa
tioner av i verkligheten oerhört komplexa sociala företeelser. Funk 
m fl:s (ibid.) deklaration att MDS-analys av likhetsdata är ett "nytt 
paradigm" inom stereotypiforskningen bör nog därför tas med en 
nypa salt. Det enda man egentligen kan säga är, att likhetsbedöm
ningar av etniska etiketter inte för försökspersonerna suggererar 
några bestämda attribut, som valts av forskaren, och att dessa där
igenom lämnas fria att göra sina stereotypa bedömningar i sådana 
avseenden, som de för ögonblicket behagar, respektive klarar av, 
att ta hänsyn till. 

I ljuset av detta ter det sig något egendomligt, att de flesta 
MDS-studier av stereotypier har varit av "hybridkaraktär", där 
man förutom likhetsbedömningar även avkrävt försökspersonerna 
bedömningar av de etniska grupperna på semantiska skalor, defi
nierade av adjektiv. Även om sådana skattningar kan ge den extra 
information, som (vilket Funk m f l  påpekat) kan vara behjälplig 
vid tolkning av de spatiala representationerna från MDS-analyser, 
frågar man sig vad detta har för mening om syftet med likhets
skattningar varit just att undvika adjektivskalor. Frågan är - och 
jag kan inte utreda detta närmare i det här sammanhanget - om de 



spatiala representationerna innehåller mer eller annorlunda infor
mation än den man fått från de semantiska skalorna i samma under
sökning. Om å andra sidan någon sådan (i förhållande till den spa
tiala representationen) extern information från semantiska skatt
ningar inte utvinnes, lämnas forskaren ensam med sina mer eller 
mindre veridikala kunskaper om, respektive sina egna subjektiva 
representationer av, de etniska grupperna som enda kriterium för 
tolkning av resultaten från MDS-analysen. Om detta har Kruglan-
ski & Ajzen (se avsnitt 1.2.1) haft en hel del att säga. 

För att nu se konstruktivt på det hela, kan man från de stu
dier jag redovisat ovan samla ihop de "dimensioner" eller - vid 
hierarkisk klusteranalys - "distinktionskriterier", som författarna 
kommit fram till i sina tolkningar av resultaten: 

ASPEKT 

Kultur 
Ekonomisk utveckling 
Politisk orientering 

Evaluering 

Religion 

Hudfärg/ras 
Geografiskt läge 

Språk 
Befolkning 
Aktivitet 
Dominans 
Etablerad invandrar
grupp 

SPECIFIKA EXEMPLIFIERINGAR 

Västerländsk - icke västerländsk 
Rik - fattig 
Öst - Väst; kommunistisk - icke kommunis
tisk; USA-allierad - Sovjet-allierad/Kina-
allierad 
Gillar - ogillar (har visats sammanfalla med 
kultur eller politisk orientering) 
Kristna - icke-kristna; i vissa fall andra dis
tinktioner beroende på sammansättningen av 
den bedömda uppsättningen 
Mörk - ljus; alternativt finare gradering 
Mellanöstern; Östeuropa; Västeuropa; Asien; 
Latinamerika 
Anglosaxiska grupper; spansktalande 
Stor - liten 
Aktiv - passiv; "aktivister" 
Oberoende - underordnad; eventuellt "styrka" 
Endast i den kanadensiska undersökningen 

(Berry m fl 1977) 

Med stora reservationer har jag listat dessa aspekter i ett slags ten-
tativ "dominanshierarki" på grundval av den rangordning som 
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Jones & Ashmore (ibid.) upprättat utifrån sina klusteranalyser, så 
att de som förefallit vara mest grundläggande återfinns högst upp 
på listan. De aspekter som inte återfinns i deras rangordning har 
jag hämtat från de andra undersökningarna och placerat godtyck
ligt i den nedre halvan av listan. Medan man kan vänta sig att de 
allmänna aspekterna kan tänkas återkomma - i olika kombination
er - i framtida undersökningar, kommer de specifika innehåll som 
dessa aspekter får i olika fall nästan säkert att skifta med olikheter 
i sammansättningen av dels "stimulusgrupper", dels de grupper av 
försökspersoner som bedömer dem. Det är vidare inte helt oväsent
ligt hur de etniska etiketter ser ut, som används som "stimuli" i 
undersökningarna. 

I de undersökningar jag redovisat har dessa etiketter varier
at från klara angivelser att det rör sig om etniska grupper inom det 
land som försökspersonerna själva lever i (som Funk m fl:s "Mex
ican-American" osv), till etiketter som betecknar länder eller na
tioner. Särskilt i det sistnämnda fallet är det oklart vad försöksper
sonerna tänker på när de gör sina bedömningar. För övrigt frågar 
man sig - när man tittar på de bedömnings aspekter jag listat på fö
regående sida - om det rimligtvis kan finnas några fler aspekter 
som folk kan tänkas ta hänsyn till när de bedömer etniska/nationel
la grupper och deras ursprungsländer. 

Sålunda upp till öronen rustade med förbehåll kan vi nu gå 
över till data. 



2.4 Icke-metrisk multidimensionell analys av sorterings
data från fråga D 20  i surveyundersökningen 

2.4.1 Sortering som metod för generering av proximitetsdata 

Instruktionen till respondenterna i fråga D 20 hade följande ly
delse: 

"Här har du nu åter korten med olika invandrare i 
Sverige. Skulle du vilja ordna dem efter hur lika du 
tycker att de är. Du kan göra flera högar, men högst 
fem. Invandrarna i varje hög som du gör skall vara 
så lika varandra som möjligt. Gör dina högar precis 
som du tycker. Försök lägga ut alla kort även om du 
inte är alldeles säker". 

Intervjuaren antecknade dels vilka grupper respondenten placerat i 
de olika högarna, dels hur många högar varje person lagt ut. Dess
utom fanns det - utöver det maximala antalet av fem högar - en ex
tra kategori, i vilken intervjuaren antecknade de kort som intervju
personen inte ansett sig kunna placera i någon av sina högar. An
talet högar har maximerats till fem med hänsyn till den korta tid 
som intervjupersonerna haft till sitt förfogande för denna uppgift. 

Data från en intervjuperson bestod således i ett antal högar, 
minst en och högst fem, samt ytterligare en hög för de kort respon
denten inte ansett sig kunna placera i de övriga. Som Kruskal 
(1977) påpekat utgör en sådan sortering ett slags klustrering på rå
datanivå. Denna klustrering informerar dels om vilka grupper som 
av respondenten betraktats som så lika (i för intervjuaren okända 
hänseenden), att de kunde placeras i samma hög, dels om hur 
många högar respondenten ansett sig kunna forma. Respondenten 
kan således sägas ha genomfört en nominalklassifikation av anting-
en-eller -karaktär: antingen hamnar en viss etnisk grupp i en viss 
hög tillsammans med andra, eller inte. Data från en enskild person 
innehåller däremot inte någon information om inbördes relationer 
mellan de etniska grupper som placerats i samma hög, inte heller 
om några olikheter i avstånd mellan de olika högarna. I princip 



kan man således säga att varje hög bildar en ekvivalensklass, då den 
enda information den tillhandahåller är att vissa etniska grupper 
har placerats i den, och kan därför åtminstone teoretiskt ha betrak
tats som identiska av intervjupersonen. 

På sätt och vis kan därför sorteringsdata från en enskild in
tervjuperson betraktas som analoga med s k konfusionsdata inom 
perceptionspsykologin, som genereras genom att man presenterar 
par av stimuli under försvårade varseblivningsbetingelser, t ex 
kort exponeringstid, svag belysning, brusmaskering eller liknande. 
Data består i förväxlingsfrekvenser, dvs det antal försökspersoner 
som bedömt varje par av stimuli som identiska. I fråga om sorte
ringsdata från vår fråga D 20 vet man givetvis inte på vilket sätt 
intervjupersonen kommit fram till en viss fördelning av de etniska 
etiketterna på ett antal högar. Det är dock inte troligt att detta skett 
genom systematiska parvisa jämförelser, om inte annat så på 
grund av den ytterst begränsade tid som stått till förfogande för 
uppgiften. I konfusionsexperiment får försökspersonerna för varje 
presenterat par av stimuli avgöra om de är "olika" eller "samma". I 
sorteringsuppgiften är situationen i viss mån analog, då den enda 
information man har när högarna väl lagts ut är, att de etniska eti
ketter som placerats i samma hög är "lika" eller "samma" och de 
som placerats i olika högar är olika, oavsett vilka kognitiva pro
cesser som kan antas ha varit verksamma under sorteringen. 

I data från den enskilda intervjupersonen finns således in
gen information om något som skulle kunna kallas psykologiska 
distanser. I och för sig torde det inte vara omöjligt att utforma sor
teringsuppgiften på ett sådant sätt, att direkt information om vissa 
psykologiska distanser skulle genereras, t ex genom att be intervju
personen att lägga ut sina högar på en yta, så att avstånden mellan 
de olika högarna skulle uttrycka intervjupersonens upplevelse av 
psykologisk närhet och avstånd mellan högarna. Sådant tillväga
gångssätt har använts i vissa undersökningar med barn som för
sökspersoner. "Stimuli" inom varje hög skulle givetvis förbli odif
ferentierade och information om de psykologiska distanserna mel



lan högarna skulle av naturliga skäl vara begränsad till ett två
dimensionellt plan. Av tidsekonomiska och bearbetningstekniska 
skäl kunde inte detta slags instruktion användas för fråga D 20 i 
vår survey. 

Sortering kan ses som ett exempel på en hel familj av data, 
som utifrån sin underliggande matematisk-logiska struktur kan 
kallas "partitions" (ung. = delningar; se Arabie & Boorman 1973). 
Ett annat exempel på sådana "delningsdata" är mikrosociala sys
tem som består av fritt formade smågrupper som ändrar sin sam
mansättning över tid. Man har på detta sätt undersökt, hur t ex en 
apflock organiserar mindre grupper, vilkas medlemmar sover nära 
varandra (se Arabie & Boorman, 1973). Beträffande sorteringsda
ta gäller det, att så fort flera klustreringar av samma uppsättning 
objekt genererats, t ex genom att samma försöksperson utfört flera 
sorteringar eller att flera personer sorterar samma uppsättning ob
jekt (respektive att man antecknar förändringar över tid i samman
sättningen av fritt bildade smågrupper), kan man enligt Arabie & 
Boorman härleda information om "distanser" mellan sådana "parti
tions" eller delningar. I sitt (i mina ögon) matematiskt sofistikera
de arbete analyserar de de formella förutsättningarna för sådana 
distanser mellan delningar, bl a genom att bearbeta artificiella data 
med olika typer av multidimensionella analysmetoder. 

För att kunna bearbetas med en multidimensionell analys 
måste - åtminstone för någon utan Arabie & Boormans matema
tiska sofistikering - sorteringsdata omvandlas till proximitetsdata. 
Det enklaste sättet att åstadkomma detta är att bilda en kvadratisk 
matris, där både rader och kolumner motsvarar de sorterade objek
ten. På så sätt motsvarar varje cell i matrisen en kombination av 
två objekt, som kan betecknas med indexen i och j .  Då diagonalen 
i en sådan matris motsvarar par av identiska objekt och den övre 
högre triangelhalvan är en spegling av den nedre vänstra, uteläm
nar man dem (åtminstone när det gäller sorteringsdata; likhets
skattningar är oftast osymmetriska och deras diagonalvärden 
bryter ibland mot minimali tetskravet, dvs att Du = 0) och kvar blir 
en triangulär "halvmatris". Om data - som i vårt fall - består i sor



teringar från ett antal personer, antar man att psykologisk proximi-
tet mellan två objekt i och j är en funktion av det antal personer, 
som placerat dessa två objekt i samma hög. Rådata i matrisen be
står således i samförekomstfrekvenser, dvs i varje cell för man in 
ett frekvenstal som anger hur många gånger motsvarande par av 
objekt placerats i samma hög. Om man betecknar proximitet med 
p och samförekomstfrekvens med NL, kan man symboliskt ut
trycka detta så här: 

py = f(Ny); Ny = antalet personer som lagt i och j i samma hög 

Hög samförekomstfrekvens innebär stor proximitet (dvs stor likhet 
alternativt liten distans) och vice versa. I det enklaste fallet är f= l  
och samförekomstfrekvensen behandlas direkt som en indikator på 
proximitet. Arabie & Boorman (ibid.) påpekar att en sådan om
vandling av sorterings- (eller mera generellt delnings-) data till en 
samförekomstmatris (den engelska termen är "co-occurrence inci
dence matrix") innebär en förlust av en ansenlig mängd informa
tion som är härbärgerad i mångfalden av individuella sorteringar. 
Vad som uppenbarligen går förlorat är just den klassifikatoriska 
informationen rörande olikheter mellan de enskilda personernas 
sorteringar, då individerna vid omvandlingen betraktas enbart som 
producenter av kumulativa samförekomstfrekvenser. 

Det är således något problematiskt att utan vidare använda 
sorteringsdata som metod för generering av proximitetsdata. Flera 
empiriska undersökningar har emellertid visat att MDS-analyser 
av proximiteter härledda från sorteringar ger i stora drag samma 
slags representationer (åtminstone för vissa typer av stimuli) som 
motsvarande analyser av t ex likhetsskattningar. Detta kan kanske 
delvis förklaras av det faktum, att icke-metriska MDS-metoder 
(som t ex KYST) utgår från ordinaldata rörande proximiteter (t ex 
en rangordning av likhetsskattningar) mellan de undersökta objek
ten och ger spatiala representationer som är invarianta under alla 
monotona (dvs rangordningsbevarande) transformationer av ur
sprungsdata (se Shepard 1974, 1980; Kruskal & Wish 1978). Ett 
annat skäl som talar för sortering som underlag för proximitetsdata 



är att metoden är förhållandevis snabb jämfört med t ex likhets
skattningar av alla par av stimuli i en uppsättning som är någorlun
da stor. Den anses även innebära en ringa tankemässig ansträng
ning för försökspersonerna. Det sistnämnda är dock långtifrån 
självklart, särskilt när det gäller så komplexa semantiska stimuli 
som namn på etniska grupper, som sorteras under mycket begrän
sad tid. 

I sin klusteranalytiska undersökning av proximiteter härled
da ur sorteringar av begreppsetiketter har Miller (1969) analyserat 
vissa av de matematiska aspekterna hos sorteringsdata. Enligt 
Miller kan man redan för sorteringsdata från en enskild individ 
visa att ett distansmått för sorteringsdata, definierat som 

Djj = N - Ntj; där N = det totala antalet bedömare 
Ny = antalet bedömare som placerat i och j till

sammans 
uppfyller de metriska kraven för distansmått. I en proximitetsma-
tris för en enskild individ för man in 0 i celler för de par av objekt 
som placerats i samma hög och 1 för de par som inte placerats till
sammans. Minimalitetskravet är uppfyllt, eftersom ett objekt av 
nödvändighet måste placeras i samma hög med sig självt; symme-
trikravet är uppfyllt (D  ̂= D.t), då matrisen är trivialt symmetrisk. 
Triangelolikheten satisfieras eftersom en bedömare inte kan plac
era objekt i tillsammans med objekt j och objekt j tillsammans 
med objekt k utan att även placera objekt i och k tillsammans. När 
sedan sådana individuella "0,1 "-matriser adderas till en samföre-
komstmatris baserad på flera bedömare, blir även det "kollektiva" 
D̂  ett metriskt distansmått, då det bildats genom addition av met
riska individuella mått. För data från en enskild individ kan detta 
"distansmått" självklart endast anta värdena 0 och 1, vilket gör 
mig tveksam om det är meningsfullt att kalla detta mått för distans 
- det motsvarar ju i verkligheten endast en klassifikation av stimuli 
som "identiska" respektive "icke-identiska". Millers undersökning 
visar dock att en hierarkisk klusteranalys av proximi tets data base
rade på sortering av "lexikala stimuli", dvs begrepp, kan ge intres
sant information om hur människors subjektiva lexikon är struk
turerat. 



Drasgow & Jones (1979) har undersökt hur olika sätt att här
leda proximitetsdata ur sorteringar inverkar på resultat från MDS-
analyser av sådana data. De har främst inriktat sig på det s k delta
måttet, som använts av bl a Jones & Ashmore (1973) i deras tidi
gare diskuterade undersökning av stereotypier. Delta-måttet är mer 
komplext än det enkla distansmått som Miller (ibid.) använt. 
Drasgow & Jones analys har dock visat dels att delta-måttet i de 
flesta fall tycks ge samma resultat som det enklare distansmåttet, 
dels att det i vissa fall rent av förefaller vara direkt olämpligt. 
Slutsatsen blir, att om man vill använda proximitetsdata baserade 
på samförekomstfrekvenser vid sortering, kan man av allt att döma 
nöja sig med det allra enklaste måttet, där man utan några trans-
formationer matar in samförekomstmatrisen som input i MDS-
programmet. 

En annan viktig omständighet vid användning av sortering 
som underlag för proximitetsdata är det antal högar som respon-
denten tillätes göra. I alla undersökningar jag redovisat ovan har 
man låtit försökspersonerna göra så många högar som de själva 
funnit lämpligt. I fråga D 20 i vår survey har vi emellertid av tids
skäl begränsat antalet högar till 5 .1  en metodologisk undersökning 
av sortering som datainsamlingsmetod konstaterar emellertid Ro
senberg & Kim (1975), att en begränsning av det tillåtna antalet 
högar under vissa betingelser kan medföra, att en MDS-analys av 
härledda proximitetsdata inte ger en adekvat representation av de 
psykologiska kategorier och dimensioner, som försökspersonerna 
betraktat som relevanta i sina bedömningar av stimulusobjekten. 
Rosenberg & Kim har i sin undersökning använt släktskapstermer 
som stimulusmaterial. 

I den ena delen av undersökningen lät de försökspersonerna 
sortera stimuli endast en gång och med ett maximerat antal högar. 
I den andra delen fick försökspersonerna göra flera sorteringar 
efter varandra samt ombads därefter att redovisa vilka kriterier de 
använt när de gjort de olika sorteringarna. Inte alla försöksperson
er kunde ge sådana upplysningar. Försökspersonerna (studenter 
igen) delades efter utförda sorteringsuppgifter in i sex grupper, där 



indelningsgrunden var dels kön, dels antal gjorda sorteringar. Sam-
förekomstfrekvenserna från respektive grupps sorteringar omvand
lades till proximiteter med hjälp av det tidigare nämnda delta-måt-
tet. De sex grupperna behandlades därefter som "individer" i en 
MDS-analys med INDSCAL, som gav dels en gemensam spatial 
representation av proximiteter för hela den stora gruppen, dels 
"vägningar" av de gemensamma dimensionerna utifrån de sex del-
samplens "synvinklar". Vidare analyserades proximitetsdata från 
var och en av de sex grupperna med hierarkisk klusteranalys. 

I den halva av den stora gruppen försökspersoner, som fick 
göra flera sorteringar, har alla gjort åtminstone två sådana. Drygt 
70 % gjorde tre och ca 50 % gjorde fyra. Resultaten visade att det 
särskilt i klusteranalyserna fanns tydliga skillnader mellan träd-
strukturer för den halva av stickprovet som endast fått göra en 
sortering, och dito för den som fått göra flera. Framförallt visade 
det sig, att de flesta av dem som endast fått göra en sortering, av 
allt att döma struntat i att ta hänsyn till det mest "självklara" at
tributet hos stimuli, nämligen kön. De flesta släktskapstermer i 
engelska språket har en klar indikation av kön, som kan betraktas 
som ett så självklart attribut, att man låter bli att ta hänsyn till det 
när man vet, att man bara har ett tillfälle att sortera stimuli efter 
deras särskiljande attribut. Rosenberg & Kim drar därför slutsat
sen, att man vid användning av sortering som grundval för prox-
imitetsdata helst bör ge försökspersonerna tillfälle att göra flera 
sorteringar, då man annars riskerar att de i sina sorteringar inte tar 
hänsyn till viktiga attribut hos stimuli. Detta antas vara särskilt 
sannolikt när stimuli kännetecknas av flera distinkta attribut i 
stället för en mera kontinuerlig variation längs några få dimen
sioner. Det finns starka skäl att misstänka att namn på etniska 
grupper tillhör den förstnämnda typen av stimulusdomän. 
För vårt vidkommande kan man därför dra följande slutsatser: 

a) Sortering kan av allt att döma meningsfullt användas som un 
derlag för proximitetsdata. Dessa proximitetsdata kan analyseras 
med icke-metriska MDS-metoder eller hierarkiska klustreringsme-
toder. 



b) Det enklaste sättet att generera proximiteter från sorteringar är 
att bilda en samförekomstmatris. Samförekomstfrekvenser i en så
dan matris kan direkt användas som proximitetsmått. De mera 
komplexa transformationer av frekvenser till proximiteter som an
vänts tycks inte erbjuda några påtagliga fördelar. 

c) Att omvandla sorteringar till samförekomstmatriser innebär att 
man tappar en hel del information som finns i mångfalden av indi
viduella sorteringar. Denna information kan tas tillvara med hjälp 
av mera sofistikerade metoder att analysera distanser mellan "par
titions". Den information som blir kvar i en samförekomstmatris 
förefaller tillräcklig för att åtminstone i en del fall ge icke helt 
triviala representationer från MDS-analys. 

d) Det finns skäl att tro att sorteringsbaserade proximitetsdata 
rörande semantiska stimuli bör företrädesvis analyseras med klus-
treringsmetoder, även om spatiala representationer från MDS-ana-
lyser kan i en del fall ge nästintill likvärdig information. 

e) I en sorteringsuppgift bör man ge försökspersonerna möjlighet 
att forma ett valfritt antal högar, samt helst även att upprepa sorter
ingar flera gånger med instruktionen att använda olika sorterings
kriterier. Om detta av tids- eller andra skäl inte är möjligt, måste 
man räkna med möjligheten att försökspersonerna vid sina sorte
ringar utelämnar de attribut hos stimuli som de uppfattar som de 
mest framträdande och självklara. 



2.4.2 Data från fråga D 20 i surveyundersökningen 

Följande namn på etniska/nationella grupper användes i fråga 
D 20 (bokstäverna anger de beteckningar som använts i den multi-
dimensionella analysen): 

Grupperna valdes utifrån följande överväganden: 
Finnar, jugoslaver och greker är de tre största invandrargrupperna 
i Sverige. Italienarna kan betraktas som den äldsta gruppen (under 
de senaste decennierna) som kommit hit som invandrad arbetskraft 
och hunnit "sjunka in" i det svenska samhället. Polacker, turkar 
och kineser har invandrat senare och utgör mindre, men ganska 
väl kända grupper. Kineserna (och numera sinovietnameserna) ut
gör den enda asiatiska grupp som torde vara någorlunda känd. Till
sammans med svarta afrikaner representerar de dessutom de fe-
notypiskt kanske mest synliga grupperna, som motsvarar det var
dagliga begreppet "ras" i folktaxonomier över etniska grupper. Es
ter representerar en intressant minoritet, då de flesta av dem kom 
mit till Sverige som flyktingar under kriget och numera är väl in
tegrerade i det svenska samhället, vilket bl a yttrar sig genom att 
de ytterst sällan omnämns tillsammans med de "yngre" och mera 
"typiska" invandrargrupperna. De är således inte särskilt "synliga". 
Även judar är en gammal och väletablerad grupp, som tas med i 
de flesta undersökningar, icke minst av det skälet att de anses vara 
den kanske mest "arketypiska" minoriteten av alla. 

Tyskar, engelsmän och vita amerikaner representerar ett 
slags "högstatusgrupper" (jfrTrankell 1974), som inte betraktas 
som typiska invandrargrupper (dvs grupper som kommit till Sve
rige som invandrad arbetskraft under de senaste två decennierna). 
Samer är en välkänd etnoregional minoritet med väsentligt annor
lunda "internt historiskt existensberättigande" inom landet (jfr 

A - amerikaner (vita 
B - afrikaner (svarta) 
C - danskar 
D - engelsmän 
E - ester 
F - finnar 

G - greker M - samer 
H - italienare N - turkar 
I - judar O - tyskar 
J - jugoslaver P - kineser 
K - norrmän Q - latinamerik. 
L - polacker R - zigenare 



Lange & Westin 1981, kap 12) än de övriga grupperna. Zigenare 
är likaledes en välkänd grupp med starkt profilerad särprägel, vars 
långa historia som minoritet och nuvarande levnadsvillkor medför 
att deras "interna historiska existensberättigande" i majoritetsbe
folkningens ögon sannolikt ter sig något svårbestämt. Latinameri
kaner, till sist, är en i Sverige relativt ny grupp som till stor del be
står av politiska flyktingar, vilket sannolikt ger dem en annan 
"inträdesstatus" i majoritetsbefolkningens ögon när det gäller ar
betskraftsinvandring . 

Medan 16 av dessa namn betecknar någorlunda välavgrän-
sade etniska/nationella grupper (med viss reservation för jugoslav
er och kineser), är två av dem - svarta afrikaner och latinamerikan
er - snarare att betrakta som namn på större konglomerat av grup
per. "Svarta afrikaner" betecknar ett nästan oöverskådligt antal 
etniska/nationella grupper i Afrika (samt kanske även svarta i and
ra länder), och den etikett vi använt i vår undersökning innebär en 
direkt suggestion av hudfärg som kategoriseringskriterium. Likaså 
är "latinamerikaner" en paraplybeteckning för många etniska/na 
tionella grupper i Latinamerika, och suggererar "spanskt ursprung" 
som ett gememsamt kategoriseringskriterium. Detta medför att 
hela uppsättningen av 18 namn inte kan betraktas som helt homo
gen i fråga om abstraktionsgrad i de kategoriseringar som implice
ras av etiketterna. 

Varken "svenskar" eller (som i vissa av de tidigare diskute
rade undersökningarna) "jag" återfinns bland de 18 namnen. Detta 
är närmast att betrakta som ett förbiseende vid uppläggningen av 
undersökningen. Det orsakades av en viss oenighet bland dem som 
deltog i uppläggningen dels beträffande frågan om uppgift D 20 
överhuvudtaget skulle tas med i surveyn, dels i fråga om vilka 
etniska/nationella grupper som skulle inkluderas i uppsättningen. 
Frånvaron av etiketten "svenskar" medför vissa problem vid den 
multidimensionella analysen av matrisen i figur 1, eftersom inter
vjupersonerna själva saknas i de spatiala representationerna som 
en referenspunkt för bedömning av de spatiala relationerna. I den 
tidigare omnämnda kanadensiska undersökningen av Berry m fl 



(1977) har ordet "myself tagits med bland de 27 namnen på etnis
ka grupper. De två spatiala representationerna av sorteringsdata i 
denna undersökning visade att de båda stora grupperna - fransk
kanadensare och engelsk-kanadensare - visserligen placerade 
"myself' nära beteckningen för sina respektive grupper, men dessa 
två begrepp sammanföll inte helt i den spatiala avbildningen. Det
ta kan möjligen förklaras av den från andra undersökningar kända 
omständigheten (se t ex Zavalloni 1971), att de kriterier eller kän
netecken, som man använder för att beskriva den etniska grupp 
man själv tillhör, inte nödvändigtvis behöver uppfattas som lika 
relevanta för ens självuppfattning. När det gäller bearbetningen av 
data från fråga D 20 förutsätter jag att "svenskar" skulle ligga 
mycket nära de andra skandinaviska grupperna, främst danskar 
och norrmän, vilka fått den högsta samförekomstfrekvensen i ma
trisen, dvs 1116. Detta antagande får stöd av resultaten från fråga 
B 10, i vilken intervjupersonerna skattade likheter mellan egna 
och de andra gruppernas kulturella värderingar. I genomsnitt har 
intervjupersonerna skattat danskarnas och norrmännens värdering
ar som mest lika sina egna. 

I tabell 1 presenteras matrisen med samförekomstfrekven-
ser för alla par av etniska/nationella grupper i sorteringar från frå
ga D 20. En första okulärbesiktning ger vid handen, att den högsta 
frekvensen, 1116, gäller paret norrmän-danskar, medan den lägsta, 
0, gäller paret ester-svarta-afrikaner. Det sistnämnda värdet är nå
got förbryllande när man studerar data rörande det antal korthögar, 
som lagts ut av de 1202 intervjupersonerna. 22 personer har place
rat alla 18 grupperna i samma hög och således använt 1 hög i sin 
sortering. Detta innebär att den lägsta frekvensen i matrisen inte 
borde understiga 22. Jag kan dessvärre inte förklara hur det kom
mer sig att värdena i tre av matrisens celler understiger 22. Det 
kan tänkas att någon oegentlighet begåtts vid kodningen av svaren. 

Antalet högar var som sagt maximerat till fem samt ytterli
gare en kategori för sådana kort som intervjupersonen inte ansett 
sig kunna placera i någon av de övriga högarna. Det antal högar 
som varje intervjuperson lagt ut skulle kunna användas som ett 
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Tabell 1. Samförekomstfrekvenserfrån sorteringar ifråga D 20. 
Siffrorna i varje korsningspunkt mellan två nationaliteter anger 
hur många intervjupersoner (av 1 202) som placerat motsvarande 
par av etniska/nationella grupper i samma hög. 



grovt mått på ett slags "kognitiv komplexitet" - ju större antal hög
ar, desto mer komplexa och nyanserade klassifikationer kan in
tervjupersonen antas ha varit i stånd att göra. Då den tid som varje 
intervjuperson haft till sitt förfogande för sortering varit begränsad 
till någon minut (hela intervjun varade ca en timme och antalet 
frågor i formuläret översteg ett hundra), kan en alternativ tolkning 
av variationen i antal högar vara, att den avspeglar intervjuperson
ernas stresstolerans och/eller motivation för uppgiften. Om detta 
har vi ingen information. De 22 personer som använt endast en 
hög kan ha gjort det dels på grund av att de funnit uppgiften me
ningslös, dels för att markera att de (av etiska eller andra skäl) inte 
accepterar att utföra den här typen av klassifikationer. I vilken ut
sträckning detta varit fallet kan inte heller avgöras utifrån tillgäng
liga data. 

Medelvärdet för variabeln "antal utlagda högar" är 4,6 och 
standardavvikelsen 3,2. De flesta intervjupersoner har således an
vänt fyra eller fem högar. Det höga medelvärdet tillsammans med 
den ganska stora standardavvikelsen tyder på en sned fördelning. 
På grund av det höga medelvärdet har jag inte försökt att tolka va
riabeln "antal högar" som indikator på någon psykologisk process. 
Det vore i och för sig möjligt att i detalj analysera hur den grupp 
intervjupersoner, som lagt ut 1-3 högar, organiserat sina sortering
ar, men någon sådan detaljanalys kan inte genomföras inom ramen 
för denna rapport. Däremot har jag funnit data rörande den sjätte 
kategorin - "de överblivna" - intressanta. 295 personer har utnytt
jat denna kategori, vilket motsvarar nästan 25 % av hela samplet. 

Skälen till att intervjupersonerna placerar vissa etniska etiket
ter, som de inte tyckt sig kunna placera i de övriga högar de lagt 
ut, i denna kategori, kan vara olika. En möjlig tolkning är att den 
knappa tid som stått till förfogande för uppgiften inneburit en 
påtaglig stressbelastning, varför många intervjupersoner först gjort 
de klassifikationer de funnit mest "självklara", för att sedan place
ra de etniska etiketter de inte hunnit fundera närmare över i den 
sjätte kategorin. För att använda den modell för likhetsupplevelse, 
som presenterats av Sjöberg och Thorslund (se avsnitt 1.3), skulle 



man kunna säga att dessa intervjupersoner inte funnit det möjligt att 
bilda "gemensamma klasser" för vissa etniska grupper och därför 
förvisat dem till den sjätte, ospecifika kategorin. Det är möjligt att 
diskutera användningen av den sjätte kategorin dels med hänvis
ning till vissa hypotetiska psykologiska processer hos intervjuper
sonerna, dels som konsekvens av vissa i sorteringsögonblicket ak
tualiserade psykologiska kännetecken hos de semantiska stimuli, 
som de sorterade etniska etiketterna utgör. Då någon mikroanalys 
av sorteringsprocessen hos enskilda intervjupersoner inte kunnat 
genomföras, begränsar jag mig till att endast återge data rörande 
användning av "de överblivnas kategori" utifrån förmodade känne
tecken hos dessa semantiska objekt. Jag förutsätter därvidlag att 
tidspressen försvårat mera nyanserade klassifikationer hos de 25% 
av intervjupersonerna som använt denna kategori. 

I tabell 2 redovisas för varje etnisk grupp det antal gånger, 
som gruppen blivit placerad i kategorin "överblivna". Jag har delat 
in dessa frekvenser i tre klasser: i den första kolumnen anges det 
antal gånger som gruppen förekommit i denna kategori ensam (ef
ter att alla de andra grupperna blivit placerade i någon av de "rik
tiga" högarna); i den andra kolumnen anges antalet gånger som 
gruppen förekommit i denna kategori tillsammans med högst 3 
andra grupper; i den tredje kolumnen anges antalet gånger som 
gruppen förekommit i kategorin tillsammans med fler än 3 andra 
grupper. I den fjärde kolumnen anges det totala antalet gånger som 
gruppen hamnat i kategorin, ensam eller med andra grupper. Jag 
återkommer till denna tabell i samband med diskussionen av resul
taten från den multidimensionella analysen av sorteringsdata. 

Om vi nu återvänder till samförekomstmatrisen i tabell 1, 
kan ytterligare en intressant aspekt hos dessa "rådata" diskuteras 
när det gäller spörsmålet om vilken typ av analysmodell som är 
mest adekvat för bearbetning av givna proximitetsdata. I avsnitten 
1.3, 2.3 och 2.4.1 redovisade jag den diskussion som förts kring 
denna fråga. De två alternativ som diskuterats mest är kontinuerli
ga spatiala modeller (som i de flesta MDS-metoder) eller diskreta 
"nätverksmodeller", som i olika klustreringsmetoder. Den vanli



gaste nätverksmodellen är ett "träd", som har flera attraktiva egen
skaper, bl a kan det ofta lätt tolkas i termer av hierarkisk klassifi-
kation eller matchning av gemensamma och särskiljande känne
tecken. I några undersökningar har det framkommit att särskilt 
semantiska stimuli (verbala etiketter) som kännetecknas av flera 
attribut tycks bättre representeras av trädstrukturer än av spatiala 
konfigurationer av punkter i ett euklidiskt (eller icke-euklidiskt) 
rum. 

Antal gånger gruppen placerats i kategorin "överblivna" 

ensam med högst 3 med fler än totalt 
andra 3 andra 

amerikaner (vita) 8 5 13 
afrikaner (svarta) 4 86 17 107 
danskar 4 3 7 
engelsmän 3 5 3 11 
ester 1 20 4 25 
finnar 2 7 3 12 
greker 1 6 4 11 
italienare 2 10 2 14 
judar 10 65 12 87 
jugoslaver 1 8 3 12 
norrmän 1 3 3 7 
polacker 3 14 2 19 
samer 12 50 13 75 
turkar 21 4 25 
tyskar 10 4 14 
kineser 20 129 17 166 
latinamerikaner 3 67 9 79 
zigenare 12 108 15 135 

Tabell 2. Antal gånger varje etnisk grupp blivit placerad i katego
rin "överblivna när intervjupersonen inte kunnat placera grup
pen i någon av de högar han/hon sorterat. 

Nu uppstår frågan om det finns någon möjlighet att redan i själva 
proximitetsdata - innan de analyserats med hjälp av någon av des
sa metoder -"diagnosticera" vissa egenskaper som kunde ge ledtrå-
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dar till, vilket av de två modellalternativ som bör väljas för den 
givna datauppsättningen. I en mycket intressant artikel har Pru-
zansky, Tversky och Carroll (1982) föresatt sig att hitta sådana 
diagnosmetoder. De två metoder de jämfört var KYST (den multi-
dimensionella metod som används i föreliggande undersökning) 
och ADDTREE, som är en klustreringsmetod som konstruerar s k 
"additiva träd". 

Till att börja med genomförde Pruzansky m fl en simule
ringsstudie, i vilken de först genererat artificiella data dels från en 
godtycklig spatial struktur, dels från en trädstruktur. Sedan analy
serades dessa artificiella data (vilkas "sanna" ursprung sålunda var 
känt) dels med KYST, dels med ADDTREE. Resultaten visade 
klart, att data genererade från den spatiala strukturen avbildades på 
ett mera "naturtroget" sätt av KYST jämfört med ADDTREE, och 
omvänt avbildades data från trädstrukturen bättre av ADDTREE 
än av KYST. När respektive metod användes för analys av "fel" 
datauppsättning - KYST för träddata och ADDTREE för spatiala 
data - visade det sig att KYST återgav träddata något bättre än vad 
ADDTREE återgav spatiala data. KYST-representationer av träd
data tenderade att ge konfigurationer av välavgränsade kluster av 
punkter, och Pruzansky m fl konstaterar att sådana kluster i spatia
la representationer från MDS-analyser kan vara tecken på att man 
använt en inadekvat analysmetod. De påpekar vidare att tidigare 
matematiska analyser visat, att vissa konfigurationer av punkter i 
t ex ett tvådimensionellt rum, tenderar att generera många små 
distanser och ganska få stora, medan trädstrukturer uppvisar mot
satt tendens. Detta kan tolkas så, att om man upprättar en fördel
ning över proximiteter, kan eventuell snedhet i fördelningen ge 
tips om vilket slags process28) som genererat data i fråga, dvs kon-

28) Observera att när man här talar om "processer" eller "strukturer", 
som genererat data, syftar man på två olika saker. I artificiella data har 
utgångsstrukturerna bestämts av forskaren. När data är empiriska, syftar 
begreppen på reella men hypotetiska psykologiska processer. 



tinuerligt geometriskt rum alternativt en trädstruktur. Proximiteter 
som härstammar från spatiala strukturer kommer sannolikt att 
uppvisa positiv snedhet i fördelningen, medan proximiteter genere
rade från ett träd kommer att tendera mot negativt sneda fördel
ningar. De analyser Pruzansky m fl genomfört på sina artificiella 
data gav entydigt stöd åt dessa hypoteser. 

Det andra diagnostiska kriterium de undersökt har att göra 
med de trianglar som kan bildas av distanser (dvs proximiteter) för 
alla kombinationer av tre objekt i stimulusuppsättningen. En ana
lys av sådana trianglar i data från trädstrukturer respektive spatiala 
strukturer visar, att träddata ger huvudsakligen smala, avlånga 
trianglar, medan spatiala data kännetecknas av en större andel 
"feta" trianglar. Avlånga trianglar kan definieras som trianglar hos 
vilka den mellersta sidans längd ligger betydligt närmare den 
längsta sidans längd än den kortaste sidans längd. Om mellersta 
sidan betecknas med M, den längsta sidan med L och den kortaste 
med K, kan "avlånghet" hos en triangel definieras som 

L - M  < M - S  

Denna olikhet kan användas för beräkning av "triangelavlånghet" i 
en datauppsättning. Observera dock att en sådan "diagnos" for
mellt sett inte kan ställas på enbart ordinaldata. 

Pruzansky m fl har även använt sina diagnostiska kriterier 
på 20 uppsättningar av empiriska proximitetsdata från tidigare 
gjorda undersökningar, i vilka man använt både semantiska och 
perceptuella stimuli. Fördelningar över proximiteter från dessa ex
periment visade klart att semantiska data kännetecknades av nega
tiv snedhet, medan perceptuella data uppvisade positiv dito. Ana
lys av andelen avlånga trianglar i data visade att data från seman
tiska stimuli hade väsentligt större proportion avlånga trianglar än 
data från perceptuella stimuli. Mycket riktigt representerades ock
så data från perceptuella stimuli i de flesta fall bättre med KYST-
analyser än med ADDTREE, medan det omvända gällde för data 
från semantiska stimuli. 

Givetvis kan inte dessa kriterier ensamma vara avgörande 
för vilken typ av analysmetod man bör välja för en viss uppsätt



ning av empiriska data. Inte alla empiriska data behöver vara lika 
lätta att diagnosticera som de uppsättningar som Pruzansky m fl 
undersökt. Dessutom kräver de båda diagnostiska kriterierna data 
av åtminstone intervalltyp. Deras undersökningar ger emellertid 
mycket intressanta hjälpmedel vid användning av olika MDS-
metoder, som kanske kan bidra till att minska den ad hoc-karaktär 
som många MDS-analyser av proximitetsdata fortfarande präglas 
av. 

För att pröva hur dessa kriterier fungerar på data från fråga 
D 20, har jag i figur 2 upprättat en fördelning över proximitetsdata 
från tabell 1. 

45-n 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
"distans" 

Figur 2. Fördelning över proximiteter från tabell 1 omräknade till 
"distanser" enligt formeln Z> = N - Ntj. 

Då Pruzansky m fl:s diskussion av de två kriterierna sker i termer 
av distanser (vilket, omtolkat till likhet, innebär att stor likhet = li
ten distans och vice versa), medan samförekomstfrekvenserna i 
tabell 1 är direkt proportionella mot den hypotetiska upplevda lik
heten, måste de transformeras till "olikheter", eller ett slags dis



tanser, med den enkla formeln D;j = N - Ny, där N är det totala an
talet bedömare och N;j är det antal bedömare som sorterat ett visst 
par av etniska grupper i samma hög. 

Fördelningen över så framräknade "distanser" i figur 2 är 
uppenbarligen kraftigt negativt sned. Även om jag inte anser att 
samförekomstfrekvenserna utan vidare kan betraktas som inter
valldata, är snedheten så kraftig att man kan våga sig på slutsatsen, 
att den hypotetiska process som varit verksam vid intervjuperson
ernas sorteringar är av diskret "trädkaraktär", t ex en hierarkisk 
taxonomi. 

Det andra kriteriet - proportionen avlånga trianglar mellan 
triader av objekt - har jag inte undersökt uttömmande, då antalet 
möjliga trianglar för de 18 objekten i matrisen är 816. Jag har 
däremot på måfå plockat ut 30 triader från matrisens olika delar 
och undersökt de av triaderna bildade trianglarna med avseende på 
Pruzansky m fl:s kriterium på "avlånghet". Alla de trettio triang
larna var markant avlånga och sannolikheten är därför stor att 
matrisen innehåller en stor proportion av sådana trianglar. Åter
igen bör man betrakta detta resultat med en nypa salt då data 
knappast kan betraktas som intervalldata. Med reservation för 
denna otillräckliga metriska nivå hos data finns det således på 
grundval av denna analys skäl att tro, att proximitetsdata i matri
sen från sorteringarna i fråga D 20 bättre skulle representeras av 
en hierarkisk trädstruktur (eller annan "diskret" struktur) än av ett 
kontinuerligt geometriskt rum. 

Vid den tidpunkt då data från surveyn skulle bearbetas av 
SIFO var jag inte medveten om detta, dessutom hade inte SIFO 
tillgång till något program för klusteranalys. Analysen av proxi-
miteterna från fråga D 20 genomfördes därför med KYST-pro
grammet. Med hänvisning till Pruzansky m fl:s jämförande studier 
av KYST och ADDTREE kan man hoppas, att KYST-metodens 
dokumenterade förmåga att i viss mån fånga "diskreta" aspekter i 
den struktur som genererat data manifesterar sig även i denna un
dersökning. Shepard (1974) påpekar i sin diskussion av relationen 
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mellan spatiala multidimensionella metoder och diskreta dito, att 
data som genererats av "diskreta" psykologiska processer även har 
andra intressanta egenskaper, förutom de som kan avbildas av hie
rarkiska klustreringsmetoder, varför parallella studier av samma 
datauppsättning med både spatiala MDS-metoder och diskreta me
toder är att rekommendera. En analys av data från fråga D 20 med 
en klustreringsmetod kommer därför att presenteras i en kom
mande rapport. 

2.4.3 KYST-analys av samförekomstmatrisen från fråga D 20 

KYST (Kruskal-Young-Shepard-Torgerson) är ett program för 
både metrisk och icke-metrisk multidimensionell analys av proxi-
mitetsdata, baserat på två tidigare utvecklade program, Youngs 
TORSCA och Kruskals MDSCAL. Den icke-metriska optionen i 
programmet utnyttjar endast rangordningen av proximiteter mel
lan alla par av stimuli eller objekt i en uppsättning. Metodens ma
tematiska elegans består i att den från icke-metrisk (dvs ordinal) 
information om relationer mellan stimuli (dvs proximiteter) ut
vinner metrisk information om stimuli. Även om metrisk informa
tion om stimuli i den undersökta uppsättningen saknas (av meto
dologiska eller andra skäl), innehåller - vid tillräckligt antal stimu
li - den fullständiga rangordningen av proximitetsrelationer mellan 
dessa stimuli (t ex likhetsskattningar) implicit information om sti
mulis lägen på det kontinuum de antas ligga på. Detta samman
hänger med det matematiska faktum, att givet ett tillräckligt stort 
antal punkter på en linje, och givet en rangordning av distanser 
mellan alla par av dessa punkter, kommer det intervall kring varje 
punkt, inom vilket den kan förflyttas utan att rangordningen av 
distanserna rubbas, att bli allt mindre ju större antalet punkter är. 
Detta är såvitt jag förstår den grundläggande tanken bakom icke
metrisk multidimensionell analys av proximitetsdata. 

I likhet med det tidigare MDSCAL-programmet, arbetar 
KYST genom att först upprätta en sekvens av tal (d^), som är mo
notont relaterad till proximitetsdata, dvs har samma rangordning 



som dessa.29 Sedan representerar programmet stimuli som punkter i 
ett euklidiskt rum med k dimensioner, där k kan varieras från 1 till 
en lämplig övre gräns. Utifrån en viss given utgångskonfiguration 
av punkter i ett rum av en viss dimensionalitet (programmet startar 
med det högsta angivna värdet på k och fortsätter ned till k=l) ,  
"flyttar" programmet punkternas koordinater så att rangordningen 
av alla distanser dem emellan så nära som möjligt ansluter sig till 
rangordningen av talen dtJ (och därigenom till rangordningen hos 
data). För varje antal dimensioner upprepas denna procedur flera 
gånger (itereras), tills ett kvantitativt mått på diskrepansen mellan 
rangordningen av distanserna och rangordningen av d̂  når ett 
minimivärde. Detta mått på avvikelse från perfekt monoton rela
tion mellan distanser och d;j kallas stress. När analysen upprepats i 
det önskade antalet rum av olika dimensionalitet, kan stressvärde
na för olika dimensionaliteter avbildas i ett diagram som funktion 
av dimensionalitet. Detta diagram över stress kontra dimensionali
tet utgör ett av de viktigaste hjälpmedlen vid valet av det antal 
dimensioner, som på ett optimalt sätt representerar data. 

Då kriteriet på god anpassning av den spatiala representa
tionen till data bygger på monotonicitet (dvs bevarande av rang
ordning), är de koordinataxlar som programmet ritar ut för att av
bilda den optimala representationen i en viss dimensionalitet god
tyckliga. Den avbildade konfigurationen av punkter kan underkas
tas alla sådana transformationer (t ex rotation) som bevarar rang
ordningen mellan distanser. Koordinataxlarna är således inte unikt 
fixerade och kan inte direkt användas som optimala "dimensioner" 
vid tolkning av den spatiala representationen i termer av psykolo
gisk eller annan mening (vilket t ex Berry m fl, 1977, gjort i sin 
analys av sorteringsdata för etniska grupper i Canada). 

29) Detta gäller den icke-metriska optionen i programmet. Det finns 
även en metrisk option, där den funktion som relaterar distanser i den 
spatiala representationen till data specificeras som linjär, polynom eller 
dylikt. 



När det gäller valet av optimalt antal dimensioner i repre
sentationen måste man betänka, att vilken som helst uppsättning 
av distanser mellan n punkter kan trivialt perfekt avbildas i ett rum 
med n-2 dimensioner. Även av andra skäl gäller det att antalet av
bildade punkter måste vara tillräckligt stort i förhållande till anta
let dimensioner. Som en grov tumregel anger t ex Kruskal & Wish 
(1978) att antalet punkter (dvs stimuli) bör vara minst fyra gånger 
större än det antal dimensioner i vilka de avbildas. Även i övrigt 
bör man vara ytterst konservativ vid valet av antalet dimensioner i 
den representation, som man till sist accepterar som den tillfreds
ställande "lösningen" (jfr Shepard 1974; Kruskal & Wish 1978). 
Shepard (ibid.) påpekar att många tillämpningar av MDS har kän
netecknats av en okritisk och dåligt underbyggd extraktion av allt
för stort antal dimensioner. Stressvärdet är således endast ett av de 
kriterier som bör tillämpas vid överväganden rörande det optimala 
antalet dimensioner. Sparsamhetskriteriet ("Ockhams rakkniv") är 
ett annat. Vidare bör möjligheten att meningsfullt tolka konfigura
tionen med avseende på de processer som kan antas ha gett upp
hov till data, vara ett viktigt kriterium. 

När det gäller tolkningen av den spatiala representationen 
från KYST (och liknande metoder) finns inga formella kriterier att 
tillgå. Å andra sidan är det just själva tolkningen som är analysens 
mål, åtminstone om man inte använder MDS endast som en metod 
att reducera stora datamängder. Ett sätt att tolka representationerna 
liknar motsvarande vid faktoranalytiska studier och innebär att 
man söker sådana riktningar (eller "dimensioner") i konfiguration
en av punkter, längs vilka stimuli kan visas variera i identifierbara 
egenskaper eller attribut, som då antas vara kontinuerliga. Shepard 
(ibid.) konstaterar att man bör söka efter i stort sett alla tänkbara, 
tolkbara kännetecken hos konfigurationen, t ex kluster av punkter, 
där klustreringen kan tolkas som likhet mellan stimuli i något 
identifierbart gemensamt avseende, samt andra mönster som bil
das av punkterna, t ex - som med vissa perceptuella data - cirkel-



formade eller halvcirkelformade konfigurationer. Detta låter sig lätt 
göras när den spatiala representationen är tvådimensionell. När 
avbildningen görs i större antal dimensioner, utsätter sökandet ef
ter meningsfulla riktningar i rummet, respektive mönster i konfi
gurationerna, forskarens spatiala fantasi för svåra påfrestningar. 
När t ex en tredimensionell lösning ritas ut av datorn, presenteras 
koordinataxlarna parvis och de punkter som representerar stimuli 
avbildas i koordinatplanet för varje par av dimensioner. Det är 
därför svårt att föreställa sig andra tolkbara riktningar i det tredi
mensionella rummet som inte sammanfaller med de godtyckliga 
koordinataxlarna. En tredimensionell modell bör därför konstru
eras. I representationer med fler än tre dimensioner blir en sådan 
dimensionell tolkning givetvis ännu svårare. 

Kruskal & Wish (1978) konstaterar att de kännetecken hos 
stimuli som kan tolkas in i spatiala representationer från MDS säl
lan är helt oväntade eller överraskande. I bästa fall utgör de endast 
en delmängd av de potentiella, psykologiskt relevanta attribut, 
som kan visas känneteckna stimuli utifrån kunskaper om dessa 
man hämtat från andra källor. 

Utifrån dessa överväganden kan man säga, att en framgångs
rik MDS-analys kan i bästa fall visa, vilka av de potentiella och 
plausibla kännetecken, som stimuli kan hävdas ha, som varit de 
mest relevanta och framträdande för bedömarna i den speciella 
situation, i vilken data genererats. Här kommer vi återigen tillbaka 
till den eviga frågan om ekologisk validitet. 

Man kan även skaffa "extern" information om de stimuli 
man undersöker genom att låta försökspersonerna skatta dem med 
avseende på specificerade attribut, ett förfaringssätt som använts i 
flera av de undersökningar jag redovisat i det föregående. Sedan 
kan de "egenskapsvektorer" som resulterat från sådana skattningar 
genom multipel regression projiceras på den spatiala representa
tionen och på så sätt hjälpa forskaren att tolka meningsfulla rikt
ningar i konfigurationen. Enligt min mening är denna procedur in



te särskilt meningsfull, då man kan fråga sig om den spatiala re
presentationen av stimuli genom en MDS-analys innehåller mera 
eller annan information än den som tillhandahållits genom de 
separata skattningarna. Om så icke är fallet - vilket jag misstänker 
- kan man lika gärna nöja sig med skattningar på specificerade at
tribut och avstå från MDS-analysen. Särskilt när det gäller använd
ning av MDS-analys som "indirekt" metod i stereotypiforskning, 
förefaller det befängt att först försöka kringgå de traditionella ad
jektivlistornas nackdelar, för att sedan införa dem bakvägen som 
hjälp vid tolkning av de spatiala representationerna. Av dessa skäl 
har någon sådan extern information om hur respondenterna uppfat
tar de 18 etniska grupperna i fråga D 20 inte anskaffats. Den 
information som står till buds vid tolkningen av KYST-analysen 
av sorteringarna från fråga D 20 är således dels respondenternas 
svar på vissa andra frågor i surveyn, dels forskarens (dvs mina) 
egna kunskaper och intuitioner rörande de 18 etniska gruppernas 
psykologiskt relevanta kännetecken. 

KYST-analysen genomfördes i 5, 4, 3, 2 och 1 dimensioner. 
Den utgångsfiguration av punkter som analysen startade med i 
vaije dimensionalitet genererades med hjälp av den i programmet 
inbyggda TORSCA-proceduren. Samförekomstfrekvenserna i ma
trisen i tabell 1 användes direkt som ingångsvärden, med instruk
tionen till programmet att analysera "similarities". De koordinater 
som programmet ritar ut för att avbilda punkterna i ett euklidiskt 
rum av en viss dimensionalitet är visserligen, som jag påpekat 
tidigare, godtyckliga, men programmet väljer dem med hjälp av en 
varimax-liknande procedur, som maximerar variansen i punkter
nas koordinater längs varje koordinataxel. Koordinataxlarna ritas 
sedan ut parvis, vilket innebär att det femdimensionella rummet 
avbildas med hjälp av tio par av koordinataxlar. När det gäller rum 
med högre dimensionalitet än tre är det givetvis nästintill omöjligt 
att föreställa sig "globalt" hur konfigurationen av punkter ser ut 
när alla koordinataxlarna finns med samtidigt. 



För varje dimensionalitet anges det minimivärde av parame
tern "stress", som stabiliserats efter ett visst antal iterationer. Re
lationen mellan "stress" och dimensionalitet kan åskådliggöras 
med diagrammet i figur 3. 

Observera att medan stressvärden som funktion av dimen
sionalitet är ett viktigt hjälpmedel vid valet av det optimala antalet 
dimensioner i den representation av data som underkastas vidare 
tolkning, bör inte detta vara det enda kriteriet. När det gäller frå
gan vilket stressvärde som kan anses indikera en godtagbar anpass-
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Figur 3. "Stress" som funktion av dimensionalitet i euklidiskt rum. 
KYST-analys av samförekomstfrekvenser ifråga D 20. 

ning av distanserna i den spatiala representationen till data, finns 
enbart tumregler att tillgå (Shepard 1974; Kruskal & Wish 1978). 
Man har visserligen genom s k Monte Carlo-analyser av slump
mässigt genererade data försökt fastställa ett slags basvärden för 
stress, som skulle motsvara "nollhypotesen" att ingen meningsfull 
struktur finns i proximitetsdata och därigenom möjliggöra ett slags 
"signifikansprövning" av stressvärden för empiriska data. 



Shepard (ibid.) och Kruskal & Wish (ibid.) påpekar emell
ertid att det ännu inte finns några "noll-hypotes-värden" för stress, 
som skulle kunna betraktas som säkra. Enligt de tumregler som 
Kruskal & Wish diskuterar är det stressvärde vi erhållit för den 
endimensionella representationen - 0,187 - alldeles för högt för att 
man skall kunna acceptera den endimensionella avbildningen. Den 
klaraste indikationen på optimal dimensionalitet i diagram av den 
typ som i figur 3 är skarpa "knän" i stresskurvan, dvs att stress
värdet faller kraftigt mellan två värden på dimensionalitet. I vårt 
diagram faller stressvärdet från 0,187 för en dimension till 0,083 
för två dimensioner. Det "knä" som uppstår är dock inte särskilt 
skarpt och stressvärdet för två dimensioner kan fortfarande anses 
vara något för högt. Man kan emellertid konstatera att den avbild
ning av samförekomstmatrisen i tabell 1 som bör väljas för tolk
ning måste ha minst två dimensioner. Därför bör även det andra 
kriteriet, nämligen tolkbarheten av representationerna i rum med 
högre dimensionalitet, anlitas. 

När det gäller den femdimensionella representationen måste 
jag understryka, att den dels är mycket svår att föreställnings-
mässigt få grepp om (man bör helst samtidigt titta på 10 par av 
koordinataxlar), dels är förhållandet mellan antalet punkter och 
antalet dimensioner inte riktigt godtagbart utifrån den tidigare 
nämnda tumregeln, att det förstnämnda bör åtminstone vara fyra 
gånger större än det sistnämnda. I figur 4 presenteras den tvådi
mensionella representationen som en utgångspunkt för vidare ana
lys. De godtyckliga koordinataxlarna är borttagna, men konfigura
tionen är orienterad på samma sätt som i den ursprungliga utskrif
ten från datorn. 

För att underlätta inspektionen av de spatiala representation
erna återger jag ännu en gång bokstavsbeteckningarna för de 18 
etniska grupperna. 
A - amerikaner (vita) G - greker M - samer 
B - afrikaner (svarta) H - italienare N - turkar 
C - danskar I - judar O - tyskar 
D - engelsmän J - jugoslaver P - kineser 
E - ester K - norrmän Q - latinamerikaner 
F - finnar L - polacker R - zigenare 
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Figur 4. Den tvådimensionella representationen av samförekomst-
frekvenserna för de 18 etniska/nationella grupperna ifråga D 20. 
Grupperna betecknas med bokstäver enligt ovan. Stress = 0,083. 

Vi kan först begrunda den tvådimensionella konfigurationen, för 
att längre fram jämföra den med representationerna i tre och fyra 
dimensioner. Därvid bör man studera vilka förändringar konfigu
rationen undergår när antalet dimensioner ökar. 

Innan man nu börjar söka mening i konfigurationen i figur 
4, kan det vara befogat att citera Arnold (1971), som i sin ovanligt 
genomtänkta metodstudie av MDS-analys av likhetsdata rörande 
semantiska stimuli konstaterar, att de flesta försök att tolka in 
mening i de dimensioner som MDS-analysen av semantiska objekt 
ger bäst kan liknas vid ett självadministrerat associationstest. Med 
andra ord är det oftast forskarens egen semantiska kompetens och 
fantasi som projiceras in i de strukturer han tycker sig kunna se i 
de spatiala konfigurationerna. Man bör därför inte glömma, att 
avsikten med en multidimensionell analys av proximitetsdata är -



eller borde vara - att resultaten skall upplysa oss om hur intervju
personerna, inte forskaren, strukturerar sina föreställningar om de 
objekt de fått bedöma. Det faktum att man som forskare tycker sig 
se vissa mönster eller riktningar i de spatiala representationerna, 
längs vilka stimuluspunkterna varierar på sätt som får en att tänka 
på vissa attribut eller aspekter hos objekten i fråga, innebär inte 
någon som helst garanti för att dessa tolkningar säger något om 
vad som hände i intervjupersonernas huvuden när de bedömde 
objekten. 

Detta problem blir ännu mer intrikat i fråga om sorterings
data, där skillnaderna mellan de olika individernas sorteringar 
"drunknat" i de kumulativa samförekomstfrekvenserna. När det 
gäller extremt höga respektive extremt låga frekvenser är det kan
ske rimligt att anta en viss homogenitet i de olika individernas sor
teringskriterier. Det förefaller t ex inte särskilt troligt att de 1116 
personer i vårt stickprov som placerat danskar och norrmän i 
samma hög har gjort det av 1116 distinkt olika skäl. Vad beträffar 
frekvenserna däremellan kan man mycket väl tänka sig att det ba
kom sorteringar av ett och samma par etniska grupper i samma 
hög, gjorda av t ex 390 personer, döljer sig ett antal klassifikations-
kriterier om vilkas art vi inte har någon aning. Sorteringsfrekvens
er som mått på proximitet eller psykologisk närhet är därför ett 
säreget slags kollektiva data, dvs en sorts medelvärden, där den 
egentliga indikatorn på denna hypotetiska, "överindividuella" psy
kologiska närhet till exempelvis etniska etiketter utgörs av den 
proportion av befolkningen, som av icke redovisade skäl anser sig 
kunna placera vissa grupper i samma högar. Om en viss propor
tion P av Sveriges befolkning anser att två etniska grupper liknar 
varandra så pass mycket i vissa avseenden, att de kan placeras i 
samma hög, vad kan man då säga om återstoden, 1-P, som inte 
gjort sådan sortering? 

Nåväl. Om vi nu tittar på figur 4, kan vi konstatera att det 
inte tycks föreligga några klart avgränsade klusterstrukturer av den 
typ, som framkommit i t ex Funk m fl:s (1976) tidigare diskutera
de undersökning. Däremot kan man skönja ett slags hästskoformat 



mönster, som börjar med M (samer) till vänster, har sin spets i J 
(jugoslaver) i nedre högra hörnet och slutar med P (kineser) i övre 
högra. När det gäller vissa perceptuella data (t ex färgperception), 
kan den här typen av mönster sammanhänga med en psykologiskt 
meningsfull endimensionell egenskap som "krökts" i två dimen
sioner (jfr Shepard 1974; 1980). När det gäller vårt material -
namn på etniska/nationella grupper - är det i stort sett helt uteslutet 
att någon sådan tolkning skulle kunna vara plausibel och jag har 
därför inte ansträngt mig att hitta någon. 

För att underlätta jämförelser med representationer i högre 
dimensionaliteter, har jag icke desto mindre med streckade linjer 
markerat tre "kluster" i konfigurationen. De två närliggande klus-
tren till vänster är KCF (norrmän, danskar och finnar) samt DAO 
(engelsmän, amerikaner och tyskar) och kan tillsvidare benämnas 
"det skandinaviska" respektive "det anglosaxiska". En titt på data i 
matrisen i tabell 1 visar det rimliga i en sådan representation: den 
skandinaviska gruppen har inbördes de högsta frekvenserna i 
matrisen (alla över 900), medan den anglosaxiska har grovt sett de 
näst högsta. De parvisa kombinationerna av grupper mellan klus-
tren har alla medelhöga frekvenser kring 700. Möjligtvis har den 
tvådimensionella representationen placerat dessa två kluster alltför 
nära varandra, om man jämför med de andra grupperna och deras 
frekvenser. Samerna (M) ligger alltför nära amerikaner och engels
män, eftersom deras frekvenser med de två grupperna är märkbart 
lägre än med de skandinaviska. Just detta slags "motsägelser" mel
lan detaljer i representationen och data kan tyda på att den tvådi
mensionella representationen inte är tillräcklig. 

Det tredje markerade klustret är HJG (italienare, jugoslaver 
och greker) i nedre högra hörnet. Tills vidare kallar jag klustret 
"sydeuropéer". Om man nu i stället för att titta på grupperingar 
inriktar sig på de riktningar i planet, som mest separerar vissa 
grupper, ser man att den vertikala riktningen (eller "dimensionen") 
separerar P (kineser) från J (jugoslaver), medan den horisontella 
separerar R och N (zigenare och turkar) från "skandinaver". I figur 
4 sammmanfaller dessa två riktningar med de koordinataxlar som 



datamaskinen ritat ut medelst en variansmaximerande procedur. 
Då jag med hänvisning till min tidigare diskussion är mycket obe
nägen att försöka tolka dessa representationer i termer av konti
nuerliga dimensioner, vill jag hellre titta efter andra riktningar än 
de rätvinkliga koordinaterna. Om man nu kompenserar frånvaron 
av etiketten "svenskar" eller "jag själv" bland de 18 grupperna 
genom att anta, att svenskar skulle hamna någonstans mitt i det 
skandinaviska klustret, kan man betrakta denna hypotetiska place
ring som en "utsiktspunkt", från vilken de andra grupperna "be
traktas" av den 1202-hövdade kollektive åskådaren. Från denna 
utsiktspunkt (i figur 2 markerad med en liten kvadrat) kan man i 
tanken rita ett slags "vektorer" till alla de andra punkterna, samti
digt som man tänker sig koncentriska cirklar kring utsiktspunkten 
som en sorts nivåer eller skikt av psykologisk distans. Hela den 
bågformade gruppen av etniska etiketter på bildens högra sida, på 
nästan lika avstånd från "utsiktspunkten", kan då beskrivas som 
"de mest avlägsna". Det största avståndet är till zigenare (R) samt 
till svarta afrikaner (B), sedan till turkar och kineser (N och P). 
Det "sydeuropeiska" klustret ligger en aning närmare. Latiname
rikaner (Q) ligger på ungefär samma avstånd som greker (G). 

Om man ändå envisas med att försöka tolka den vertikala 
dimension, som separerar ytterpunkterna i konfigurationen av "de 
avlägsna", kan man som en första gissning tillskriva den innebör
den geografiskt avstånd. Medan hela uppsättningen av 8 mest 
"avlägsna" grupper åtminstone i denna tvådimensionella represen
tation befinner sig på ungefär samma "psykologiska avstånd" (vars 
innebörd fortfarande är höljt i dunkel) från den skandinaviska ut
siktspunkten, utgörs de vertikala ytterpunkterna - kineserna (P) 
upptill och "sydeuropéerna" (HJG) nedtill - av grupper vilkas ur
sprungsländer ligger på väsentligt olika geografiska avstånd från 
skandinavernas. En sådan tolkning förutsätter emellertid, att in
tervjupersonerna vid sina sorteringar tagit hänsyn till de etniska 
gruppernas ursprungsländer och deras kännetecken, trots att in
struktionen till fråga D 20 explicit angav att de etniska etiketterna 
syftade på de i Sverige närvarande invandrargrupperna. Förmod



ligen förhåller det sig så, att det trots denna instruktion är mycket 
svårt att helt bortse från det man tror sig veta om de etniska grup
pernas ursprungsländer. 

Till yttermera visso är geografiskt avstånd inte det enda att
ribut som kan hävdas separera yttergrupperna P och HJG längs 
den vertikala dimensionen. De två grupperna P (kineser) och B 
(svarta afrikaner) längst upp till höger är även samtidigt de, som i 
fenotypiskt (utseendemässigt) hänseende kan sägas mest skilja sig 
från de flesta av de övriga. Dessa kan med ett par undantag inord
nas i den gemensamma klassen "européer". Både svarta afrikaner 
och kineser (eller asiater) utgör fenotypiskt distinkta grupper som 
motsvarar det folkantropologiska begreppet "ras". Denna aspekt 
har i andra undersökningar visat sig spela en icke oväsentlig roll i 
folktaxonomier över etniska grupper. 

Begrepp som "fenotypiska särdrag" och "ras" (det senare 
både i vardagsantropologisk och vetenskaplig bemärkelse) uppfat
tas av många som problematiska och laddade med negativa konno-
tationer (se t ex Banton 1987 för en historiskt förankrad analys av 
"ras" som både folkantropologiskt och vetenskapligt begrepp). 
Särskilt i Sverige får man ofta en känsla av att själva tanken på att 
särskilja kategorier av människor på grundval av (genomsnittliga 
och av nödvändighet stereotypa) skillnader i deras fysiska ut
seende är liktydig med rasism. Detta är emellertid en grov och - på 
sikt - till och med farlig missuppfattning. Rasism, enklast definie
rad som degradering av en kategori människor på grundval av 
vissa30) av deras fysiska (fenotypiska) kännetecken, förutsätter vis
serligen att en differentiering görs utifrån fenotypiska drag. Men 
man får inte glömma att fenotypiska kännetecken fortfarande ut
gör en av de viktigaste markörerna av människors etniska/natio

30) Det finns givetvis många fenotypiska kännetecken som både utgör och 
skulle kunna utgöra grundval för social kategorisering: vänsterhänthet, kropps
längd, kroppsvikt, benstomme osv. De används emellertid inte som kriterier 
för det vardagsantropologiska begreppet "ras". Så vitt jag vet, vet man fortfa
rande mycket litet om vilka fysiska kännetecken (och varför just dessa) som 
ingår i de olika innebörderna av detta begrepp. 



nella tillhörighet, som aktivt används i vardagslivets interaktioner 
och i många fall utgör en viktig beståndsdel i en etnisk grupps 
självdefinierade identitet. Medan gruppen "latinamerikaner" för 
mig (både som forskare och som vardagsmänniska) utseendemäs
sigt utgör en i stort sett helt homogen kategori, hör jag från en chi
lensk student som forskar om latinamerikanska invandrare att han 
enbart med hjälp av utseendet kan skilja mellan tiotals etniska/na
tionella grupper på den sydamerikanska kontinenten. Genom mi
gration och interetnisk exogami luckras visserligen de stereotypa 
uppfattningar (av antropologen Hoetink kallade "somatic norm 
image", se Lange & Westin 1981, s. 346), som i varje samhälle 
finns beträffande det genomsnittliga, "typiska" utseendet hos dess 
ordinarie invånare, alltmer upp. Men "rasism" som socialt degrad
erande kategorisering och socialt problem kan inte utrotas genom 
att man blundar för eller förnekar den roll, som fysiska känne
tecken spelar i de etniska gruppernas självdefinitioner och i rela
tioner mellan dessa grupper. Detta bör man hålla i minnet när jag i 
fortsättningen använder begrepp som "ras" eller "fenotypiska sär
drag" i analysen av de klassifikationer som våra intervjupersoner 
gjort i fråga D 20. Jag syftar då uteslutande på de innebörder som 
dessa begrepp har som "folk concepts", dvs som beståndsdelar i 
vardagsantropologiska och vardagspsykologiska föreställningar 
om folkgrupper. 

Efter denna principiella utvikning återvänder vi till figur 4. 
Det är svårt att säga i vilken utsträckning de övriga grupperna 
bland "de avlägsna" i bildens högra del kan betraktas som fenoty-
piskt "mycket synliga" på den svenska interetniska arenan. Här har 
jag ingenting annat att tillgå än mina egna uppfattningar (vilket får 
mig att tänka på det tredje veridikalitetskriteriet hos Kruglanski & 
Ajzen, se avsnitt 1.2.1). Att kineser och svarta afrikaner är synliga 
i denna bemärkelse torde ingen kunna förneka. Jag misstänker att 
även zigenare (R) kan antas vara det, vilket förstärks av att de inte 
sällan använder sin etniska klädsel som markör. Även turkar (N) 
kan antas vara synliga, vilket även inbegriper de inomturkiska mi
noriteterna som syrianer och kurder. När det gäller latinamerikan



erna (Q) är jag osäker, då jag inte har någon uppfattning om i vilk
en utsträckning den genomsnittlige svensken utseendemässigt kan 
skilja mellan t ex chilenare, italienare och greker. Jag vågar mig 
dock på en mycket försiktig och preliminär tolkning, att även 
klustret av "sydeuropéer" (HJG) hamnat på den högra sidan av den 
tvådimensionella representationen huvudsakligen av "fenotypiska 
skäl", t ex utifrån attributet "mörkhåriga", till vilket det som be
kant finns en vardagsspråklig motsvarighet. 

Det kan vara befogat att här återvända till tabell 2 (sid 151), 
där det för varje grupp anges hur många gånger den hamnat i ka 
tegorin "överblivna" vid sorteringen, ensam eller med andra. En 
möjlig förklaring till varför många intervjupersoner inte ansett sig 
kunna placera vissa grupper i de övriga högar de lagt ut är kontext
effekt, som sammanhänger med sammansättningen av den speciel
la uppsättningen av etniska etiketter i fråga D 20. En inspektion av 
data rörande antal utlagda högar för varje intervjuperson ger vid 
handen, att kategorin "överblivna" av allt att döma inte använts 
som en "extra" hög (utöver de 5 tillåtna), i vilken man hade kunnat 
placera vissa grupper utifrån något annat gemensamt attribut än 
egenskapen att de inte passar någon annanstans. Endast en liten 
andel av de 295 personer som använt denna extra kategori hade 
innan dess lagt ut det maximala antalet högar, dvs fem. De flesta 
hade lagt ut mindre än fem, vilket innebär att de haft möjlighet att 
forma en hög till för de etniska grupper som de nu lagt i kategorin 
"överblivna". Det är således rimligt att anta, att kategorin "över
blivna" använts för sådana grupper, för vilka man inte kunnat bil
da en "gemensam klass" (jfr Sjöberg & Thorslund, 1979; se även 
sid. 75-77) med några av de övriga. 

En titt på den kolumn i tabellen, som anger det totala anta
let gånger gruppen "blivit över", ger vid handen att de 18 grupper
na kan delas in i tre grova kategorier: till den första hör svarta af
rikaner (B), kineser (P) och zigenare (R), som alla har frekvenser 
över 100; i den andra placeras judar (I), samer (M) och latinameri
kaner (Q), som har de näst högsta frekvenserna, dvs över 75 men 
under 100; i den tredje kategorin hamnar de övriga, som i de flesta 



fall har frekvenser under 20. Svarta afrikaner, kineser och zigenare 
har således varit de mest svårplacerade grupperna, vilket även får 
stöd av deras samförekomstfrekvenser med alla de andra grupper
na i tabell 1. Särskilt zigenare, men även svarta afrikaner och ki
neser har överlag mycket låga samförekomstfrekvenser med i stort 
sett alla de andra grupperna, vilket kan vara uttryck för att dessa 
tre grupper i de flesta intervjupersoners ögon inte haft något ge
mensamt med de övriga. Denna tolkning gäller givetvis i första 
hand för de ytterst restriktiva tidsbetingelser, som kännetecknade 
sorteringssituationen. Hade intervjupersonerna haft längre tid på 
sig samt eventuellt även fått göra flera sorteringar, hade sannolikt 
främst tabell 2, men även tabell 1, sett väsentligt annorlunda ut. 
Likaså skulle en annan sammansättning av de etniska etiketterna 
sannolikt också ha gett upphov till en annan fördelning av samföre-
komstfrekvenserna. 

Man kan således misstänka, att intervjupersonerna sorterat 
de övriga grupperna efter kriterier som inte kunde tillämpas på de 
tre som oftast "blivit över". Men inte heller för dessa tre kunde 
man hitta något gemensamt attribut, som skulle rendera dem ge
mensamt medlemskap i en "riktig hög". Visserligen delar både ki
neser och svarta afrikaner egenskapen att vara geografiskt mycket 
avlägsna grupper (om man tänker på deras ursprungsländer), men 
de torde å andra sidan vara både fenotypiskt och kulturellt klart 
åtskilda från varandra. När det gäller zigenare är den geografiska 
aspekten svårare att diskutera, då jag inte vet hur folk kan tänkas 
uppfatta deras territoriella belägenhet. Jag tror däremot att de upp
fattas som både fenotypiskt och kulturellt "synliga", med ganska 
stark särprägel. Dessutom skiljer de sig från i stort sett alla de and
ra grupperna genom sin speciella status som ett slags nomadiseran
de minoritet, utan ett aktuellt eget ursprungsland och utan den re
gionala territoriella förankring som t ex samerna säkert uppfattas 
ha. Jag vet inte heller vilken uppfattning den svenska befolkningen 
i allmänhet kan tänkas ha om den grad, i vilken zigenare assimi
lerats i det svenska samhället. 

Två grupper - judarna (I) och polackerna (L) - intar ett slags 
mellanläge i den tvådimensionella representationen i figur 4. Det 



är svårt att på detta stadium ge någon rimlig tolkning av denna 
placering. 

Så här långt har de förslag till tolkningar av de olika aspek
terna i den tvådimensionella representationen uteslutande gjorts på 
grundval av mina egna kunskaper, gissningar och intuitioner - ett 
inte ovanligt drag i MDS-analyser av den här typen av data. Man 
kan emellertid försöka att förankra dessa mer eller mindre välgrun
dade associationer i något slags mått på objektiv proximitet eller 
distans till de olika etniska grupperna och deras kulturer, sedd från 
den hypotetiska svenska utsiktspunkten mitt i det skandinaviska 
klustret i figur 4 (jfr den tidigare diskussionen av objektiva skill
nader mellan kulturer i avsnitt 1.1 samt problematiseringen av lik
hetsbegreppet i början av avsnitt 1.3). Det finns en hel tradition av 
forskning kring objektiva likheter och skillnader mellan länder och 
kulturer. Triandis m fl (1972) har försökt jämföra objektivt mät
bara skillnader mellan subjektiva kulturer och relatera dessa till 
skillnader i bl a objektiva, materiella attribut hos kulturerna. Cat-
tell (se t ex Woliver & Cattell 1981) har under drygt trettio år sys
slat med mödosamma faktoranalyser av korrelationer mellan i det 
närmaste astronomiska mängder av variabler som beskriver kul
turer. 

Ett av de mera monumentala verken på detta område är 
Rummels (1972) faktoranalytiska och klusteranalytiska studier av 
82 länder, som beskrivits med 236 (enligt forskarnas uppfattning) 
objektivt mätbara variabler. Det är intressant att notera, att de 14 
"dimensioner", som Rummel (ibid.) efter mångårigt arbete ansett 
sig kunna extrahera ur sina faktoranalyser, delvis sammanfaller 
med de "aspekter" (se listan på sid 135), som man ansett sig kunna 
tolka in i resultaten av MDS-analyser av proximitetsdata rörande 
perception av länder. Av de 11 aspekter (efter borttagning av 
"etablerade invandrargrupper") jag listat på sid. 135 sammanfaller 
sju - med viss omtolkning i något fall - med Rummels "objektiva" 
dimensioner, baserade på 236 variabler. Jag undrar vad detta 
egentligen säger. Varken Rummel eller Cattell citeras av någon av 
dessa MDS-forskare. 



I en undersökning av bostadssegregationen bland invand
rargrupper i Stockholmsregionen har Biterman (1983) med path-
analytiska metoder försökt pröva kausala modeller av de process
er, som kan tänkas leda till att ett visst mönster av etnisk koncen
tration på bostadsmarknaden uppstår i en storstadsregion. Bland 
de variabler hon tagit med i sina kausala modeller finner man ett 
mått på "objektivt kulturellt avstånd" mellan svenskar och de olika 
invandrargrupper som ingått i undersökningen. Måttet "objektivt 
kulturellt avstånd" definierades på grundval av fem index för lika 
många kulturella variabler: 

a) Språk; släktskap mellan de språk som talas av de inblandade 
grupperna definierades på ett inom språkvetenskapen vedertaget 
sätt, med tre nivåer: språk, språkgrupp och språkstam. Indexet upp
rättades med avseende på släktskap med det svenska språket. Pla
ceringen av tre språk inom släktskapsstrukturen justerades: fin
skan kom närmare svenskan på grund av nära relationer till Sver
ige; grekiskan flyttades ned något på grund av det annorlunda al
fabetet; för jugoslaverna togs serbokroatiskan, då de flesta jugo
slaver i Sverige talar detta språk. 
b) Ekonomisk utvecklingsgrad', indexet definierades som andelen 
yrkesverksamma inom jordbruket. Tanken bakom detta index var, 
att invandrare från utpräglade jordbruksländer har svårare att finna 
sig till rätta i det urbaniserade svenska samhället än invandrare 
från industrialiserade länder. 

c) Religion-, detta index var svårt att entydigt avgränsa. Biterman 
använde ett slags historiskt kriterium för att särskilja mellan olika 
varianter av den kristna religionen: ju tidigare historiskt sett två 
strömningar inom kristenheten "bröt" med varandra, desto större 
"avståndet" mellan dem i dag. Medan kristendom, judaism och 
islam kan sägas vara monoteistiska religioner, bedömdes de tre ki
nesiska huvudreligionerna konfucianism, taoism och buddism som 
så annorlunda till sin struktur att indexet för religion för kineserna 
placerades på största avstånd från svenskarnas. För gruppen "svar
ta afrikaner" togs Etiopien (som även använts i vår fråga B 10) 
som konkretisering. 



d) Geografiskt avstånd; egentligen avsåg Biterman att använda 
geografiskt avstånd som indikator på två andra, mera svåråtkom
liga variabler, nämligen graden av gemensam historia för ett givet 
par av länder samt skillnaden i fysiskt utseende (fenotyp) mellan 
befolkningarna i respektive land. Detta är givetvis mycket proble
matiskt, men jag kunde inte själv hitta några bättre indikatorer 
som objektivt skulle mäta dessa två aspekter. Avstånden mättes på 
en karta. Det är något oklart vad detta index egentligen mäter. 
e) Handelsutbyte (mellan Sverige och varje grupps ursprungs
land); indexet konstruerades med hjälp av uppgifter från Statistisk 
Årsbok 1981 enligt formeln: 

(export + import) med resp, land 1979 x jq 
(export + import) totalt för Sverige 1979 

Tanken bakom denna variabel var, att ju större handelsutbytet är 
med ett visst land, desto större är de direkta och indirekta kontak
terna mellan de båda länderna och desto mera "seriöst" behandlas 
det främmande landets medborgare i Sverige. Särskilt när det gäl
ler detta index blev det problem med de tre grupper bland våra 18, 
som inte kan betraktas som "vanliga" invandrare: zigenare, samer 
och judar. För Etiopien fanns inga tillgängliga uppgifter. Vid be
räkningen av det totala måttet på kulturellt avstånd togs därför de 
tre förstnämnda grupperna inte med när det gäller denna variabel. 

Det totala måttet på "objektivt kulturellt avstånd" beräkna
des som ett korrigerat index baserat på de fem ovannämnda index
en (för detaljer se Biterman 1983). Utifrån detta totalindex kunde 
följande rangordning av de 18 gruppernas31) objektiva kulturella 
avstånd till Sverige upprättas (se tabell 3 nästa sida). 

Det kan noteras att de fem variabler som Biterman använt i 
sitt index återfinns bland de 236 variabler som Rummel (1972) 
använt i sina faktoranalytiska studier, vilket knappast kan sägas 

31) Bland de grupper Biterman använt var 13 identiska med 13 av våra 
grupper. För de återstående 5 grupperna i vår uppsättning beräknades 
indexvärden på samma sätt som för de övriga. Jag vill tacka Danuta 
Biterman för att hon vänligen tillställt mig dessa data. 



"Objektivt" kulturellt avstånd 
Rang 

minsta 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

största 18 

Etnisk/nationell grupp 

norrmän 
danskar 
tyskar (väst) 
engelsmän 
judar 
amerikaner (vita) 
finnar 
italienare 
ester 
polacker 
samer 
latinamerikaner (Chile) 
jugoslaver 
greker 
zigenare 
turkar 
afrikaner (svarta; Etiopien) 
kineser 

Tabell 3. Rangordning av de 18 grupperna med avseende på deras 
"objektiva" kulturella avstånd till Sverige. Rang 1 = minsta av
stånd; rang 18 = största avstånd. 

vara förvånande. Tre av Bitermans variabler - ekonomisk utveck
ling, religion och språk - återfinns bland de 14 dimensioner som 
Rummel extraherat från sina faktoranalyser. Fyra av Bitermans 
variabler återfinns även bland de "subjektiva" dimensioner eller 
aspekter, som enligt listan på sid. 135 framkommit (eller snarare 
tolkats in) i tidigare MDS-analyser av proximitetsdata rörande 
perception av länder. Således finns det redan utifrån tidigare 
gjorda studier en misstanke om ett icke obetydligt samband mellan 
de objektiva variabler, indikatorer eller dimensioner, som amvänts 
av forskare i syfte att studera objektiva likheter och skillnader 
mellan länder och kulturer, och de dimensioner eller aspekter som 
(av andra forskare) tolkats in i resultaten från MDS-analyser av 



människors subjektiva bedömningar av likheter och skillnader 
mellan länder och kulturer. När allt kommer omkring är kanske 
inte heller detta särskilt förvånande. 

Om vi nu i den tvådimensionella representationen i figur 4 
lägger in den hypotetiska "utsiktspunkten" Sverige (symboliserad 
med en liten kvadrat) strax bakom det skandinaviska klustret KCF, 
och med denna som utgångspunkt mäter avstånden till de 18 
punkterna, får vi den rangordning av distanser till de etniska/na
tionella grupper de representerar som visas i tabell 4. 

Avstånd i mm i figur 4 Etnisk/nationell grupp 
Rang 

minsta 

största 

1 norrmän 
2 danskar 
3 finnar 
4 engelsmän 
5 tyskar 
6 amerikaner (vita) 
7 samer 
8 ester 
9 judar 

10 polacker 
11 italienare 
12 jugoslaver 
13 latinamerikaner 
14 greker 
15 kineser 
16 turkar 
17 afrikaner (svarta) 
18 zigenare 

Tabell 4. Rangordning av distanser till de 18 grupperna räknade 
från den hypotetiska punktern "svenskar" i figur 4. Rang 1 = min
sta avstånd; rang 18 = största avstånd. 

Från fråga B 10, i vilken intervjupersonerna ombads att be
döma likhet mellan sina egna och de 18 gruppernas kulturella vär
deringar, kan man nu ta medelvärden av skattningarna över alla 
intervjupersoner och upprätta en liknande rangordning av de et-



niska grupperna, från de mest lika till de mest olika i fråga om 
värderingar. Även om fördelningarna över de olika skalstegen vä
sentligt varierar till sin form mellan de 18 etniska grupperna, tar 
jag här medelvärden för hela stickprovet som ett grovt mått för 
jämförelser med dels distanserna från fråga D 20, dels de objekti
va avstånden (se tabell 5). 

Värderingslikhet enligt fråga B 10 Etnisk/nationell grupp 

mest lika 

minst lika 

Rang 

1 norrmän 
2 danskar 
3 finnar 
4 engelsmän 
5 amerikaner (vita) 
6 tyskar 
7 samer 
8 ester 
9 judar 

10 polacker 
11 italienare 
12 latinamerikaner 
13 jugoslaver 
14 greker 
15 zigenare 
16 turkar 
17 kineser 
18 etiopier (svarta afrikaner) 

Tabell 5. Rangordning av de 18 grupperna med avseende på 
bedömd värderingslikhet ifråga B 10. Rangordningen är baserad 
på medelvärden för 1202 personer. Rang 1 = mest lika värdering
ar; rang 18 = minst lika värderingar. 

Ytterligare en fråga i intervjuformuläret kan vara av intrres-
se vid fortsatt analys av resultaten från sorteringsfrågan D 20.1 
fråga B 26 ombads intervjupersonerna att bedöma hur väl de själ
va tyckte att de kände till levnadssätt och kultur hos olika grupper 
i Sverige. Bedömningarna gällde samma 18 grupper som i fråga 



B 10 och gjordes med fyra graderingar: känner till mycket väl, 
ganska väl, något och inget. Frågan syftar således på intervjuper
sonernas subjektiva bedömningar av sina kunskaper om de 18 et
niska gruppernas levnadssätt och kulturer. Då några egentliga 
kunskapsfrågor inte kunde ställas i surveyintervjun, fick vi nöja 
oss med intervjupersonernas egna uppfattningar om dessa kun
skaper. Svaren får givetvis inte användas som indikatorer på deras 
faktiska kunskaper, och vad de egentligen kan tänkas uttrycka är 
inte så lätt att avgöra. Icke desto mindre kan vi ur svarsfördelning
arna försöka utvinna en rangordning av de etniska grupperna med 
avseende på hur välbekanta de upplevs vara. Efter inspektion av 
svaren uteslöt jag svarskategorin "känner till något", då variation
en i svarsfrekvenser över de olika etniska grupperna var ganska 
liten för denna svarskategori. Jag bedömde att denna kategori inte 
innehöll särskilt mycket information, då de flesta människor san
nolikt tycker att de känner till åtminstone något om de aktuella 
gruppernas levnadssätt och kulturer. 

Ett mycket grovt och skäligen enkelt "bekantskapsindex" 
för de 18 grupperna konstruerades genom att för varje etnisk 
grupp först addera svarsfrekvenserna för svarskategorierna "myck
et väl" och "ganska väl" (de kan antas ligga närmare varandra 
psykologiskt än kategorierna "något" och "inget"), och sedan divi
dera denna summa med frekvensen i svarskategorin "inget". Det 
så beräknade indexet ger följande rangordning av de etniska grup
perna (se tabell 6 nästa sida). 

Nästa steg var att beräkna rangkorrelationerna mellan dessa 
rangordningar. För överskådlighetens skull betecknar jag de olika 
rangordningarna på följande sätt: 

Objektivt kulturellt avstånd enligt tabell 3 = OKA 
Subjektivt avstånd i den tvådimensionella representa
tionen enligt tabell 4 = SA 

Bedömd värderinglikhet enligt tabell 5 = VL 
"Bekantskapsindex" enligt tabell 6 = BI 



"Bekantskapsindex" 
Rang 

Etnisk/nationell grupp 

mest 
välbekanta 

minst 
välbekanta 

1 danskar 
2 norrmän 
3 finnar 
4 tyskar 
5 engelsmän 
6 vita amerikaner 
7 samer 
8 judar 
9 italienare 

10 ester 
11 zigenare 
12 polacker 
13 greker 
14 jugoslaver 
15 latinamerikaner 
16 turkar 
17 kineser 
18 etiopier (svarta afrikaner) 

Tabell 6. Rangordning av de 18 grupperna med avseende på 
bedömd värderingslikhet i fråga B 10. Rangordningen är baserad 
på medelvärden för 1202 personer. Rang 1 = mest lika värdering
ar; rang 18 = minst lika värderingar. 

Spermans rho rangkorrelationer beräknades för de sex kombina
tionerna av dessa rangordningar. Koefficienterna blev följande: 

Rh°vi OKA = 0.93 RhoVI BI = 0.95 RhoOKA m = 0.92 
Rh0vL.SA = 0.98 RhoOKA.SA = 0.93 RhoSA.BI = 0.91 

Samtliga koefficienter är signifikanta på minst 0,01 -nivån. De är 
överraskande höga. Hur kan man förklara detta? 

Ett radikalt grepp vore att hävda, att de höga korrelationer
na beror på att de fyra måtten egentligen mäter en och samma sak. 
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I viss mån är en sådan tolkning inte helt orimlig när det gäller de 
psykologiska måtten värderingslikhet, subjektivt avstånd och "be
kantskapsindex". Jag vill emellertid försöka tolka sambanden uti
från antagandet, att måtten endast i begränsad utsträckning hänför 
sig till en och samma bakomliggande variabel. 

Om vi nu i veridikalitetens namn börjar med den objektiva 
verkligheten, eller snarare den version av den som indexet för ob
jektivt kulturellt avstånd lyckats fånga, innebär en första tolkning 
av den höga korrelationen mellan detta index och bedömd värde
ringslikhet enligt fråga BIO, att människor i sina bedömningar av 
värderingslikhet av allt att döma använt sig av hyggligt veridikala 
föreställningar om faktiska, objektiva skillnader mellan den sven
ska kulturen och de 18 etniska gruppernas kulturer. Detta givetvis 
under förutsättning att indexet för objektivt kulturellt avstånd 
självt är, så att säga, veridikalt. Vad kan detta innebära? Indexet 
konstruerades i syfte att användas i en kausal modell över de pro
cesser, som leder till uppkomsten av etnisk bostadssegregation i 
storstadsområden. Åtminstone i teorin kan varje kultur beskrivas 
objektivt med hjälp av ett mycket stort antal kännetecken eller 
egenskaper, som syftar både på subjektiva förhållanden "i män
niskors huvuden" (se avsnitt 1.1) och på objektiva, materiella för
hållanden. Dessa kännetecken är av allt att döma korrelerade med 
varandra dels inom varje kultur, dels inom grupper av besläktade 
kulturer. Det är detta som gjort det möjligt för t ex Rummel (1972) 
att reducera 236 beskrivande kulturvariabler till 14 "dimensioner". 

Alla dessa variabler respektive dimensioner är sannolikt 
inte lika viktiga i möten mellan kulturer - vissa kan antas ha större 
genomslagskraft eller relevans än andra. Om man nu vill undersö
ka hur det "kulturella bagage" som olika invandrargrupper haft 
med sig hemifrån inverkar på deras livsomständigheter och "kar
riärer", t ex bostadsförhållanden, i det nya landet, måste man välja 
sådana aspekter på deras kulturer, som kan antas vara av största 
betydelse vid konfrontationen med värdlandets kultur. När Biter-



man (1983) valde de variabler eller aspekter, som skulle bilda index 
för objektivt kulturellt avstånd, skedde valet utifrån just sådana 
överväganden. Av de fem valda variablerna - språk, religion, indu
strialisering, geografiskt avstånd och handelsutbyte - är det främst 
språket och religionen som kan ses som en kulturs innersta kärna, 
dess bindväv och särprägel. Språket är den kanske viktigaste, inre 
och yttre markören av en människas kulturella identitet och till
hörighet. Religion, här i en vidare bemärkelse än riter och trossats
er, bildar även i sekulariserade länder det osynliga kraftfält, inom 
vilket människors föreställningar om gott och ont, önskvärt och 
förkastligt formas och förtöjs. Språket kondenserar den subjektiva 
kulturen och i modersmålets självklara intimitet har man sin tryg
gaste tillflyktsort. Religion är föreställningar, värden och moral, 
som modersmålet klär i självklara former. 

I invandrares kulturella bagage är därför språk och religion 
en tung packning. Utvecklingsgrad i hemlandet som kulturaspekt 
handlar till en del om klasskillnader mellan stad och landsbygd, 
men präglas även av den etniska kulturen - att vara turkisk bonde 
är inte samma sak som att vara svensk, att vara japansk företagsle
dare är inte heller riktigt samma som att vara svensk. Att använda 
geografiska avstånd mellan två länder som indikator på den möj
lighet de haft att dela historia och på fenotypiska skillnader mellan 
deras folk är nog ganska vågat. Det torde dock fortfarande förhålla 
sig så, att sannolikheten för att två närliggande länders invånare 
utseendemässigt är mycket olika varandra är mindre än i fråga om 
två från varandra mycket avlägsna länder. Kroppen, särskilt dess 
yttre, är en viktig del av och markör för en människas etniska/kul
turella identitet (Isaacs 1975), och det är en föreställning med 
gamla rötter i etnicitetens dunkla källa att den som ser mycket an
norlunda ut än jag också tänker och känner mycket annorlunda. 
Stora fenotypiska skillnader tenderar att leda till attributioner av 
olikhet i värderingar och normer. 

Som vi ser kretsar åtminstone fyra av fem variabler som 
valts till index för objektivt kulturellt avstånd direkt eller indirekt 
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kring föreställningar, värderingar och normer och de uttryck de får 
i en kulturs språk. De är centrala, vitala delar i en kultur och har 
därför den största relevansen vid möten mellan kulturer. Är då 
dessa kulturaspekter objektiva? Enligt vad jag försökt utreda i av
snitt 1.1 kan de vara objektiva i bemärkelsen att de kan beskrivas 
och fastställas med objektiva metoder, vilket är lättare i fråga om 
yttre kännetecken än när det gäller det som finns i människors hu
vuden. Hur väl man lyckas beror mycket på valet av indikatorer 
och kriterier. I Bitermans kriterier har en del forskarsubjektivitet 
smugit in sig bakvägen, vilket dock inte enbart behöver vara en 
svaghet. Handelsutbyte mellan två länder kan uttryckas i siffror, 
likalikaså geografiskt avstånd, men sambanden mellan dessa siff
ror och segregationsmönster i bostadsförhållanden, eller, för den 
delen, bedömningar av värderingslikhet i fråga BIO, kräver åtskil
lig teoretisk uppbackning för att bli meningsfulla. Det är inte hel
ler särskilt troligt, att folk i allmänhet känner till de språkhistoris
ka aspekterna på släktskapsrelationer mellan språken. Det som 
torde vara viktigt är hur dessa språkhistoriska taxonomier avspeg
las i människors upplevelser av andra språk i förhållande till deras 
modersmål. I viss mån är denna problematik besläktad med de 
frågor, som diskuteras av de cladistiska och numerisk-taxonomis-
ka biologerna när det gäller klassifikation av biologiska arter (se 
avsnitt 1.2). 

Sammanfattningsvis kan man säga, att flera av de variabler 
som ingår i indexet för objektivt kulturellt avstånd har valts utifrån 
vetskap om deras betydelse i kontakter mellan människor från oli
ka kulturer, samt även vetskap om att människor i allmänhet är 
medvetna om denna betydelse. Jag menar inte att rangordningen 
av de objektiva kulturella distanserna i tabell 3 kan betraktas som 
subjektiva skattningar på fråga B 10 utförda av intervjuperson nr 
1203. Även om indexets objektiva karaktär inte är helt problema
tisk, tror jag att det i grova drag fångar viktiga aspekter hos kul
turer, som har att göra med föreställningar, värderingar, språk och 
utseende. När våra intervjupersoner bedömde värderingslikhet i 
fråga B 10, gjorde de sannolikt mera globala bedömningar av 



samma centrala aspekter hos kulturer utifrån sina mer eller mindre 
schematiska kunskaper om viktiga skillnader och likheter. Kanske 
avspeglar den höga korrelationen mellan objektivt kulturellt av
stånd och svar på fråga B 10 ett slags konsensus mellan forskare 
och lekmän om vad som är viktigt när det gäller kulturer. 

Korrelationen mellan värderingslikhet i fråga BIO och det 
som jag tillsvidare kallar "subjektivt avstånd", mätt i millimeter i 
konfigurationen i figur 4, är högst av alla sex, 0,98. Kan man där
för dra slutsatsen att våra intervjupersoner gjort sina sorteringar i 
fråga D 20 huvudsakligen utifrån kriteriet "likhet i värderingar"? 
Det är inte helt lätt att avgöra detta. Man måste betänka, att tricket 
att mäta avstånd till de 18 grupperna från en hypotetisk utsikts
punkt "svenskar", placerad i det skandinaviska klustret, innebär att 
endast en del av strukturen i konfigurationen av distanser tas till 
vara. Man kan tänka sig andra konfigurationer av de 18 punkterna 
med något förändrade inbördes relationer, som fortfarande skulle 
ge samma rangordning av distanser till de hypotetiska svenskarna. 
Man kan därför försiktigt säga, att vad folk än tänkte på när de be
dömde värderingslikhet i fråga B 10, tänkte de sannolikt på delvis 
samma sak när de sorterade korthögar i fråga D 20. Jag tror dess
utom inte att bedömningsaspekten "värderingslikhet" är en helt en
tydig variabel, varför en korrelationskoefficient baserad på medel
värden över alla intervjupersoner kan dölja en mera komplex 
struktur i variationen i bedömningarna. 

Detta bekräftas i viss mån av en faktoranalys av svaren på 
fråga B 10, som utförts av Arvidsson, Farago och Fors (1983)32.1 
analysen extraherades 4 faktorer som tillsammans "förklarade" 
62 % av variansen. Det verkar emellertid inte som om författarna 
hade helt klart för sig vad de så extraherade faktorerna egentligen 
innebär. Nedan anger jag de etniska grupper som hade största 
laddningar på respektive faktor (med kriteriet att faktorladdningen 
skall vara större än 0.45): 

32) Jag vill tacka författarna för att de tillställt mig resultaten av denna 
analys. 



Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

turkar 
jugoslaver 
greker 
polacker 
italienare 
etiopier 
latinamer. 
kineser 
zigenare 

finnar 
norrmän 

samer 
ester 
judar 
zigenare 
latinamer. 
kineser 
etiopier 

engelsmän 
tyskar 
amerikaner 
danskar 

samer 
danskar 

Vad innebär nu detta? Att en faktoranalys av korrelationer 
mellan de 18 etniska gruppernas värden på fråga B 10, räknade 
över alla intervjupersoner, ger en sådan faktorstruktur betyder 
egentligen inte mer än att intervjupersonerna tenderade att göra 
likartade bedömningar inom varje kluster av etniska grupper enligt 
ovan. Att vissa grupper återkommer under flera faktorer samman
hänger med, att de höga inomklusterkorrelationerna inte var helt 
konsistenta över hela stickprovet. I viss mån är således en faktor
analys av sådana korrelationer besläktad med sorteringsuppgiften i 
fråga D 20, då höga inomklusterkorrelationer för vissa etniska 
grupper i fråga B 10 kan sägas vara analoga med höga samföre-
komstfrekvenser för motsvarande grupper i fråga D 20. Det är 
emellertid inte riktigt befogat att på grundval av en sådan faktor
analys konstatera att variabeln "värderingslikhet" är flerdimensio-
nell. Vad analysen i bästa fall visar är att när människor bedömde 
värderingslikhet i fråga B 10, tenderade de att ge ungefär samma 
bedömningar för klasser av etniska grupper, avgränsade efter vissa 
kriterier. 

Arvidsson m f l  (ibid.) tolkar dessa faktorer på följande sätt: 
faktor 1 antas vara en "främlingsdimension", som ger höga ladd
ningar åt de etniska grupper som i geografiskt och kulturellt hän
seende är mera avlägsna än de som laddar högt på andra faktorer; 
faktor 2 tolkas av självklara skäl som en "skandinavisk dimen
sionfaktor 3 förmodas vara en "rasdimension", som innebär av-
gränsning av de etniska grupperna utifrån fenotypiska-rasmässiga 



kriterier vid bedömning av värderingslikhet; faktor 4 kallas "väst-
dimension". Om man bortser från Arvidsson m fl:s naiva och okri
tiska användning av begreppet dimension, är det intressant att no
tera likheter mellan de kluster av etniska grupper som laddar högt 
på de fyra faktorerna och den tvådimensionella spatiala representa
tionen från KYST-analysen av fråga D 20 (se figur 4). Med undan
tag av polacker är klustret under faktor 1 identiskt med den bågfor-
made uppsättning av etniska grupper som ligger i högra delen av 
konfigurationen på största avstånd från de hypotetiska svenskarna. 
Klustren under faktor 2 och faktor 4 motsvarar det "skandinavis
ka" och "anglosaxiska" klustret till vänster på bilden. Att de ligger 
nära varandra i figur 4 motsvaras i faktoranalysen av att de skan
dinaviska länderna har medelhöga laddningar även på faktor 4. Så 
här långt innehåller inte resultaten från faktoranalysen mera in
formation än den tvådimensionella representationen av data från 
fråga D 20. 

Denna jämförelse ger vid handen, att ungefär samma kogni-
tiva klassifikationsprinciper förefaller ha varit verksamma när in
tervjupersonerna bedömde värderingslikhet i fråga BIO,  som när 
de i fråga D 20 sorterade de 18 etniska grupperna i högar utifrån 
ospecificerad likhet. Däremot kan man nog inte hävda att detta in
nebär, att just värderingslikhet var det enda kriterium för likhet 
som intervjupersonerna använde vid sortering i fråga D 20. Sna
rare förhåller det sig så att bedömningen av likhet i fråga om kul
turella värderingar impliceras av klassifikationer gjorda på andra 
grunder. Vid bedömning av värderingslikhet i fråga B I O  fick in
tervjupersonerna endast ta ställning till 18 par av etniska grupper, 
där den ena medlemmen i paret alltid var konstant, dvs "den egna 
kulturen" eller "svenskar". Därför innehåller svaren på fråga B 10 
mindre information än om intervjupersonerna hade fått skatta vär
deringslikhet mellan alla par av grupper. Icke desto mindre tycks 
de klassifikatoriska processerna ha gjort sig gällande redan vid 
sådan begränsad skattning. Man tänker här på Tverskys (1980) 
konstaterande, att likhetsbedömningar alltid aktualiserar redan 
existerande klassifikationer och påverkas av dessa. 



Om man nu utgår ifrån, att skattningar av värderingslikhet i 
fråga B 10 gjordes på grundval av vissa (implicita eller explicita) 
klassifikationer, och inte som bedömningar i fyra kvalitativt skil
da, kontinuerliga dimensioner (vilket suggereras av faktoranaly
sen), kan man fråga sig om de tolkningar som Arvidsson m fl gjort 
av de fyra faktorerna är rimliga även som klassifikationskriterier. 
Om man tittat närmare på den första faktorn - de kulturella och 
geografiska "främlingarna", är det de tre första grupperna, turkar, 
jugoslaver och greker, som har de i särsklass högsta laddningarna 
på denna faktor. Kan de därför uppfattas som ett slags "prototyp
er" för den klassifikation som avgränsat hela detta kluster? Det är 
svårt att se att just stor kulturell och geografisk distans skulle ren
dera dem rollen som prototyper i den grupp som samlats under 
faktor 1. Jag misstänker att folk i allmänhet uppfattar både kineser 
och afrikaner (etiopier) som kulturellt och geografiskt mera avlägs
na än jugoslaver och greker. Dessa grupper hade också högsta 
värden på index för objektivt kulturellt avstånd i tabell 3. Det är 
även intressant att observera att kineser och etiopier (samt även 
zigenare och latinamerikaner) endast har medelhöga laddningar på 
den första faktorn, samtidigt som deras laddningar på de tre övriga 
faktorerna är av samma storleksordning. Vad polacker har att göra 
i detta kluster är svårt att säga. 

Den rimligaste slutsatsen måste därför bli, att klustret av 
grupper under faktor 1 inte är homogent, men att det trots detta 
troligtvis avgränsas på grundval av ett enkelt gemensamt attribut, 
som jag gissar vara något i stil med "avvikande fysiska känne
tecken, företrädesvis mörkt hår". Samma tolkning således som jag 
föreslog för motsvarande gruppering (med undantag av polacker) i 
den högra delen av den tvådimensionella representationen i figur 
4. Att människor i sina bedömningar (vare sig det gäller värde
ringslikhet eller sortering) gör en sådan klassifikation innebär gi
vetvis inte att grupperna i den avgränsade klassen betraktas som i 
stort sett lika varandra i alla andra relevanta avseenden, alternativt 
att skillnaderna mellan dem består i gradvis variation i samma 
kontinuerliga, kvalitativa egenskap. Det är den faktoranalytiska 



metoden som suggererar forskaren att leta efter sådana tolkningar, 
som därför i många fall blir krystade och inkonsekventa. När det 
gäller de grupper som nu klumpats ihop under faktor 1 i Arvidsson 
m fl:s faktoranalys av fråga BIO, skulle intervjupersonerna i mån 
av tid och motivation och med en annorlunda instruktion med 
största säkerhet göra mera nyanserade klassifikationer inom klus-
tret, samt även kanske tvärs över de andra faktorerna. Instruerade 
att snabbt bedöma "värderingslikhet" har de sannolikt försökt lösa 
det problem de ställts inför genom snabba, halvmedvetna klassifi
kationer utifrån de mest övergripande attribut de kunnat aktuali
sera. Det är därför kanske inte förvånande att det inte blivit något 
mer subtilt än "svartskallar". 

I den tvådimensionella representationen av sorteringsdata 
från D 20 (figur 4) framträder detta tydligare genom den vertikala 
sträckningen av de åtta grupperna i bildens högra del. Konfigura
tionen antyder att dessa grupper visserligen har något gemensamt, 
men att främst kineserna (P) och afrikanerna (B) i bildens övre del 
skiljer sig i något eller några avseenden från grupperna längre ned. 
Om det för alla 8 grupperna gemensamma attributet är ett fenoty-
piskt kännetecken, t ex mörkt hår, bör det som i sin tur skiljer 
kineser och afrikaner från de övriga - men även från varandra -
rimligtvis vara kultur, geografiskt avstånd eller "ras", dvs andra 
fenotypiska egenskaper. Zigenarnas (R) geografiska avstånd är 
nog svårt att ha någon bestämd uppfattning om, och latinameri
kanerna (Q) är i stort sett lika långt bort som kineserna men längre 
bort än afrikanerna. Dessutom vet man inte hur den subjektiva 
världskarta ser ut, som människor tänker på i sådana sammanhang. 
Av allt att döma är det flera olika klassifikationskriterier som döl
jer sig bakom den vertikala konfigurationen av åtta etniska/natio
nella grupper i den högra delen av den tvådimensionella represen
tationen i figur 4 . 1  slutet av detta avsnitt kommer vi att titta efter, 
om KYST-representationer i högre antal dimensioner kan belysa 
detta ytterligare. 

Om vi nu går över till den sista variabeln av de fyra som 
uppvisar så höga korrelationer med varandra, dvs "bekantskapsin



dex" baserat på fråga B 26, förefaller det vid första anblick, som 
om dessa höga korrelationer mellan detta index och främst "objek
tivt kulturellt avstånd" och "värderingslikhet" vore i viss mån pa
radoxala. I fråga B 26 ombads intervjupersonerna att bedöma hur 
väl de tyckte att de kände till de olika etniska gruppernas levnads
sätt och kulturer. Jag bedömde att det skulle vara mycket proble
matiskt att betrakta svaren på denna fråga som veridikala bedöm
ningar av intervjupersonernas faktiska kunskaper och beslöt att i 
stället tolka dem som ett mera allmänt och vagt uttryck för hur 
välkända eller välbekanta de olika grupperna uppfattas vara. I 
någon - okänd - utsträckning måste givetvis sådana uppfattningar 
bygga på vissa kunskaper. Om nu den höga korrelationen mellan 
variabeln objektivt kulturellt avstånd och variabeln bedömd värde
ringslikhet (fråga BIO) antas innebära, att bedömningar av värde
ringslikhet i ganska hög grad skett utifrån intervjupersonernas 
kännedom om faktiska skillnader mellan kulturer i viktiga avseen
den, kan man fråga sig hur det är möjligt att göra sådana rimligt 
veridikala bedömningar när det gäller grupper, om vilkas kulturer 
man inte anser sig veta något alls och som därför uppfattas som 
allt annat än välbekanta. Om jag t ex finner att jag vet ingenting 
om etiopiers kultur och att de därför ter sig okända för mig, borde 
jag samtidigt inse att jag inte har något underlag alls för att bedö
ma i vilken utsträckning deras värderingar liknar eller skiljer sig 
från mina egna. Jag borde därför - rationellt sett - avstå från att gö
ra någon bedömning alls och välja svarsalternativet "vet ej". 

En dylik rationell modell för sådana bedömningar skulle 
således innebära, att god kännedom om andra folkgruppers lev
nadssätt och kulturer krävs för att bedöma om de är lika eller olika 
min egen kultur, medan liten eller ingen kännedom borde få mig 
att avstå från bedömning. Nu har våra intervjupersoner uppenbar
ligen konsekvent bedömt vissa grupper, om vilka de inte anser sig 
ha någon kännedom, som mycket olika den egna kulturen. Samti
digt visar det sig, att dessa grupper ligger på största avstånd från 
den svenska kulturen utifrån indexet för objektivt kulturellt av
stånd. En möjlig förklaring till detta paradoxala förhållande vore, 



att både fråga B I O  och fråga B 26 egentligen fångar en tredje, 
bakomliggande psykologisk faktor, t ex xenofobi eller avståndsta
gande från vissa etniska grupper och att svaren därför borde be
traktas som ett slags projektioner. Jag har dock tidigare förkastat 
en sådan tolkning. En i mitt tycke mera plausibel förklaring går ut 
på att man betraktar de bedömningar som gjorts i frågorna B I O  
och B 26 som flerskiktade, komplexa psykologiska processer, in
timt sammankopplade med klassifikationer av de bedömda objek
ten på flera nivåer och utifrån flera olika kriterier. 

Enligt detta synsätt kan bedömningen att man inte känner 
till särskilt mycket om en viss folkgrupps kultur innebära åtminsto
ne två olika saker, beroende på vilka folkgrupper man blir ombedd 
att bedöma och på det sammanhang i vilket bedömningen görs. 
Det paradoxala i att man i ett sammanhang konstaterar att man inte 
vet någonting om en folkgrupps kultur, medan man i ett annat 
tycker sig kunna bedöma denna folkgrupps kultur som mycket 
olik den egna, upplöses sålunda om vi i stället för att se var och en 
av de 18 etniska grupperna som från varandra isolerade bedöm
ningsobjekt, ser dem som tillhörande olika klasser med olika sta
tus i de bedömande intervjupersonernas kognitiva representationer 
av verkligheten. Vad det således handlar om är stereotypier på 
olika nivåer. Det är tänkbart att vissa klassifikationer efter mycket 
allmänna kriterier sammanför vissa folkgrupper som man inte 
tycker att man vet särskilt mycket om när det gäller innehållet i 
deras kulturer, men om vilka man samtidigt på ett mycket allmänt 
och stereotypt sätt vet att de är olika den egna kulturen. Bedöm
ningen "olika kultur" syftar således i detta fall inte på det konkreta 
innehållet i en folkgrupps kultur, utan är ett slags kognitiv etikett, 
en markör, som fästes på en enligt vissa allmänna kriterier av
gränsad klass av folkgrupper, t ex "andra raser" eller liknande. 

Kombinationen av en människas svar på fråga BIO (värde
ringslikhet) och fråga B 26 (kännedom om kulturer), t ex att hon 
inte känner till något om etiopiers kultur men att hon samtidigt 
bedömer den vara mycket olik den egna, upphör enligt denna 
tolkning att vara motsägelsefull, då bedömningarna kan antas vara 



härledda ur vissa allmänna klassifikationer, vilka sedimenterats i 
människors medvetanden som delar av de i det aktuella samhället 
existerande sociala representationerna av verkligheten. De kun
skapselement som på ett svåridentifierbart sätt ingår - eller ingått -
i dessa sociala representationer är en salig blandning av läsfrukter, 
egna erfarenheter och massmediainformation. Det är rimligt att 
anta att det konkreta innehållet i kunskaper om vissa kulturer så 
småningom vittrar bort hos många människor och att det enda som 
blir kvar är kunskapen om att de är mycket olika den egna kultu
ren. Detta synsätt kan i viss mån även tillämpas i fråga om de folk
grupper, vilkas kulturer man bedömer som mycket lika den egna, 
även om jag misstänker att människor uppfattar uppgiften att 
bedöma likhet i detta sammanhang som mer kvalificerad än upp
giften att bedöma olikhet. Det är psykologiskt rimligt att anta att 
uppgiften att konstatera likhet mellan den egna kulturen och en 
annan folkgrupps kultur ställer större krav på ens förmåga att 
identifiera det konkreta innehållet i de attribut som skall ligga till 
grund för bedömningen, än vad som är fallet när konstaterandet 
går ut på att de är mycket olika. I det sistnämnda fallet är det lät
tare att tillgripa de övergripande klassifikationer och de etiketter 
som de gällande sociala representationerna tillhandahåller. 

Låt oss nu se om det i svarsmönstren på "kunskapsfrågan" 
B 26 finns några tecken på att samma klassifikatoriska processer 
gjort sig gällande som fallet var med bedömd värderingslikhet i 
B 10 och sortering efter likhet i D 20. Arvidsson m fl (1983) har i 
sin faktoranalys inkluderat även fråga B 26.1 analysen extrahera
des tre faktorer, som var i stort sett identiska med de fyra faktorer
na i analysen av fråga B 10, som jag redovisat i det föregående. 
Den enda påtagliga skillnaden var att de två faktorer, som för frå
ga B 10 identifierades som faktor 2 ("skandinaver") och faktor 4 
("västländer"), i analysen av fråga B 26, kom ut som en faktor, 
som gav höga laddningar åt alla nio grupper, med samerna som 
den svagast "laddande" gruppen. Om man nu återigen försöker 
värja sig mot de suggestioner av kontinuerliga dimensioner som 
faktoranalysen tvingar på en och i stället tänker i termer av klassi-



fikationer, blir slutsatsen att samma grova klassifikatoriska kriteri
er gjort sig gällande vid bedömningar av kännedom om kulturer 
som fallet var i fråga om värderingslikhet och sorteringar. 

Återigen måste man understryka att de tre faktorerna i ana
lysen av fråga B 26 inte bör tolkas som evidens för att bedömning
ar gjordes i flera kvalitativt skilda, kontinuerliga dimensioner. 
Snarare handlar det om att bedömningen "känd-okänd" gjordes 
utifrån snabb klassifikation efter några få allmänna kriterier. Ett 
intressant undantag kan konstateras vid jämförelse av rangord
ningen i tabell 5 (värderingslikhet) och tabell 6 ("bekantskapsin
dex"). Den enda etniska grupp som mera påtagligt byter rang mel
lan dessa två rangordningar är zigenare. I fråga om "bekantskap
sindex" ligger de på rangplats 11, vilket kan tolkas som uttryck för 
att de inte uppfattas som helt okända. De betraktas sålunda av 
ganska många människor som relativt välkända i jämförelse med 
de minst kända grupperna, etiopier och kineser. Detta bekräftas i 
viss mån även av det faktum, att zigenarnas frekvensvärde i den 
uteslutna svarskategorin "känner till något" i fråga B 26 var mar
kant högre än motsvarande värden för de övriga grupperna. I fråga 
om värderingslikhet bedömdes däremot zigenarna som tillhörande 
de fyra mest olika grupperna och fick rangplats 15. 

Även om denna förändring av rangplats inte är särskilt stor, 
är den sannolikt inte helt negligerbar och kan tolkas som uttryck 
för att intervjupersonerna bedömde olikheten i deras kultur i högre 
grad utifrån veridikala kunskaper om innehållet i kulturen än 
utifrån en schablonmässig klassifikation av gruppen i fråga som en 
av "de olika". Zigenarna uppfattas sannolikt som en av de mera 
"arketypiska" minoriteterna, som i vissa väsentliga avseenden skil
jer sig från de övriga grupperna. De har under lång tid varit psyko
logiskt och socialt "närvarande" i det svenska samhället och deras 
starka markerade särprägel har sannolikt sjunkit in i det svenska 
folkets kollektiva förråd av folkantropologiska kunskaper, utspäd
da med i viss mån degraderande stereotypier. 

Denna tolkning av skillnaden mellan zigenarnas rangplats 
på "bekantskapsindex" respektive "värderingslikhet" (samt i ännu 



högre grad i fråga om "subjektivt avstånd" i den tvådimensionella 
representationen i figur 4) bygger på antagandet, att intervjuper
sonernas markeringar på fråga B 26 i icke oväsentlig utsträckning 
uttryckte deras subjektiva bedömningar av egna kunskaper om den 
zigenska kulturen. Detta kan uttryckas så, att folk i detta fall inte 
bara visste att den är olik den svenska kulturen, utan även visste 
på vilket sätt den är det. Dessvärre - med tanke på vår strävan till 
entydiga tolkningar - är en alternativ tolkning av zigenarnas byte 
av rangplats inte helt orimlig, med utgångspunkt i ett litet annor
lunda antagande om vad svaren på fråga B 26 uttrycker. Antagan
det innebär, att åtminstone vad beträffar de etniska grupper som 
uppfattas som (i stora drag) väsentligt olika "de svenske", uttryck
er svaren på fråga B 26 inte så mycket intervjupersonernas kun
skaper om deras kulturer, som snarare ett slags erkännande (eller 
icke erkännande) av deras existensberättigande i det svenska sam
hället, ett accepterande eller icke accepterande av deras närvaro 
som särpräglade men etablerade minoriteter. Zigenarna uppfattas 
som välkända inte så mycket på grund av att folk i allmänhet 
tycker sig veta en hel del om deras seder och bruk, utan snarare på 
grund av att de utgör ett sedan lång tid välbekant inslag i det 
svenska samhället. 

När det gäller bedömningen av zigenarna med avseende på 
värderingslikhet skulle en sådan tolkning innebära, att min tidigare 
framkastade hypotes, att olikhet "härleds" utifrån en mycket all
män, stereotyp klassifikation av vissa grupper, skulle kunna behål
las. Enligt denna tolkning skulle således bedömningen av den zi
genska kulturen som mycket "värderingsolik" den svenska vara 
huvudsakligen förankrad i en allmän klassifikation av dem som 
medlemmar i klassen "de olika", avgränsad med något grovt folk-
antropologiskt kriterium som fenotypiska drag, "annat folkslag", 
kanske "annan ras", med ringa eller ingen grund i kunskaper om 
det faktiska innehållet i deras kultur. Deras närmare rangplats på 
"bekantskapsindex" skulle däremot innebära, att de trots sin olik
het är välkända i ovannämnd bemärkelse. De andra etniska grup
perna, vilkas olikhet bedömts som ungefär likvärdig, men vilka 



renderats mera avlägsna rangplatser på "bekantskapsindex", skulle 
med denna tolkning uppfattas som "lika olika" men inte lika 
"hemtama", om uttrycket tillätes. 

Ett visst stöd för denna tolkning kan hämtas från samernas 
placeringar. De har begåvats med exakt samma rangplats i samtli
ga tre psykologiska variabler - nr 7. De kommer omedelbart efter 
engelsmän, amerikaner och tyskar, vilket kan tydas som att de 
uppfattas som ganska "nära". Man kan spekulera att den klassifi-
kation som gett dem denna placering utgått från något ytligt, en
kelt kriterium som "nordbor", "skandinaver" eller liknande. Om å 
andra sidan vårt index för objektivt kulturellt avstånd antas fak
tiskt fånga verkliga (sic!), objektiva kulturella skillnader, innebär 
deras elfte plats, alldeles före latinamerikaner, att deras (traditio
nella) kultur är ganska olik den svenska. Nu vet jag  inte hur 
mycket svenska folket (eller åtminstone den del av det som inte är 
samer) i allmänhet vet om innehållet i den traditionella samiska 
kulturen. Men oavsett om de vet mycket eller litet, uppfattar inter
vjupersonerna samerna som mera "närstående" eller, om uttrycket 
återigen tillätes, "hemtama", än vad de objektiva skillnaderna33) 

mellan de två kulturerna egentligen borde medföra. Deras ställ
ning som urgammal etnoregional minoritet, med särskild status i 
fråga om internt historiskt existensberättigande, medför - kanske 
tillsammans med en allmän spridd vetskap om att den svenska 
överheten inte alltid behandlat dem med den respekt de har rätt till 
- att människor psykologiskt tonar ned de faktiska kulturella skill
naderna med en allmän klassifikation som "rätt så lika, de har ju 
varit här så länge". Det kan till sist vara intressant att observera, att 
samerna även är en av de tre etniska grupper, som i tabell 2 uppvi-

33) Indexet för objektivt kulturellt avstånd är nog som mest problema
tiskt i fråga om den samiska gruppen. För två av indexets variabler -
geografiskt avstånd och religion - var det av självklara skäl inte möjligt 
att fastställa meningsfulla värden för samerna. Egentligen avspeglar de 
subjektiva bedömningarna den samiska kulturens "avstånd" till den 
svenska på ett mera "veridikalt" sätt. 



sar medelhöga "bortfallsfrekvenser" i sorteringsuppgiften D 20. 
Nu är inte 75 en särskilt hög frekvens i detta sammanhang, men 
den kan tyda på att samernas ställning som den enda regionala, 
territoriellt och historiskt förankrade etniska gruppen bland de 18, 
för 75 av våra 1202 intervjupersoner medfört befogade svårigheter 
i klassifikationen. 

I den hittills förda diskussionen kring de höga korrelation
erna mellan de fyra variablerna "objektivt kulturellt avstånd", 
"subjektivt avstånd", "bedömd värderingslikhet" och "bekantskapsin
dex" baserades rangordningen av de etniska gruppernas subjektiva 
avstånd från den hypotetiska svenska utsiktspunkten på den två
dimensionella representationen av sorteringsdata från fråga D 20 
(figur 4). Innan vi sammanfattar analysen av relationerna mellan 
dessa variabler kan det vara befogat att vidga våra vyer från det 
etniska plattlandet till flerdimensionella rymder. Låt oss därför 
först se efter om några förändringar inträder i perspektivet på de 
etniska grupperna om en tredje "djupdimension" introduceras i 
bilden. 

I figur 5 avbildas två koordinataxlar, 1 och 2, i den tredi
mensionella representationen och punkterna är projicerade på det 
plan som avgränsas av dessa axlar. Koordinataxlarna har valts av 
KYST-programmet efter samma kriterium som i den tvådimensio
nella representationen i figur 4, så att variansen i punkternas pro
jektioner på varje axel maximeras, under förutsättning att koordi
nataxlarna är rätvinkliga. Som vi ser har inga dramatiska föränd
ringar ägt rum i konfigurationen. Zigenarna (R) har flyttats något 
till vänster och ligger nu mitt emellan latinamerikaner (Q) och tur
kar (N), judarna (I) har vandrat längre ut mot mitten av det etniska 
ingenmanslandet, medan det "anglosachsiska" klustret (DAO) har 
splittrats något och engelsmännen krupit något närmare "skandi
naverna". Polackerna (L) ligger där de låg i den tvådimensionella 
representationen. 

Dessa förändringar är marginella och sannolikt utan tolkbar 
betydelse, då varken karaktären hos data eller de principer som 
KYST-metoden arbetar med gör det möjligt att dra några större 



Det skandinaviska klustret 

Det anglosaxiska klustret 

Det sydeuropeiska klustret 

Det hypotetiska läget 
för "svenskar" 

dim. 1 

Figur 5. Den tredimensionella representationen av samförekomst-
frekvenserna för den 18 etniska/nationella grupperna ifråga 
D 20. Punkterna är projicerade på ett plan avgränsat av koordi-
nataxlarna 1 och 2. Jämför med figur 4. Stress = 0.043. 

växlar på detta slags mindre förskjutningar. Då "stressvärdet" för 3 
dimensioner (se figur 3) är något bättre (0,043) än för den tvådi
mensionella lösningen (0,083), är det enda man kan säga att pro
grammet justerat distanserna mellan punkterna i tre dimensioner 
så att deras rangordning något bättre motsvarar rangordningen hos 
samförekomstfrekvensen i tabell 1. Vi kan konstatera att den 
struktur som fanns i konfigurationen av punkter i den tvådimen
sionella representationen kunde i stort sett oförändrad flyttas till 
motsvarande koordinataxlar 1 och 2 i den tredimensionella lösning
en. Låt oss därför se om införandet av den tredje dimensionen 
medför några större förändringar. 

Av rittekniska skäl måste dimensionerna presenteras parvis, 
med punkterna projicerade på de plan, som avgränsas av varje par 



av dimensioner. Jag kommer emellertid att göra vissa kommentar
er baserade på en tredimensionell bild jag konstruerat, som inte 
kan återges här. 

I figur 6 presenteras en projektion av punkterna på det plan 
som definieras av dimension 3 och dimension 1. Vi ser att vissa 
väsentliga förändringar ägt rum efter introduktionen av den tredje 
dimensionen. Medan de 8 grupper som jag i diskussionen kring 
den tvådimensionella representationen tolkade som avgränsade 
med något fenotypiskt klassifikationskriterium, förslagsvis "mörk-
håriga, har två punkter, R (zigenare) och Q (latinamerikaner), se-

dim. 3 
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Figur 6. Den tredimensionella representationen av samförekomst-
frekvenser för de 18 etniska/nationella grupperna ifråga D 20. 
Dimension 3 mot dimension 1. 

parerats kraftigt av dimension 3, vilket även gäller afrikaner (B). 
Kineser (P) har i stället sällat sig till jugoslaver (J) och greker (G). 
Det faktum att två objekt kommer nära varandra i en sådan projek



tion, när en av dimensionerna inte finns med, innebär dock inte att 
man bör leta efter något de kan ha gemensamt med dem de 
kommit närmare till. Sökande efter sådana tolkningar hänger 
samman med att man envisas med att uppfatta koordinataxlarna 
som fixerade i meningsfulla riktningar, som motsvarar kontinuer
liga bedömningsaspekter längs vilka objekten varierar. Eftersom 
jag tidigare konstaterat att mycket talar för att data i sorteringarna 
genererats av klassifikationer, bör man snarare försöka se den 
tredimensionella konfigurationen i sin helhet, då det ju primärt är 
distanserna mellan punkterna och de mönster de bildar i det 
tredimensionella rummet som bör ligga till grund för tolkning av 
de olika grupperingarna. Att kineser (P) och afrikaner (B) kommer 
närmare det "sydeuropeiska" klustret i denna projektion kan rimli
gare tolkas som tecken på, att det kriterium som åstadkommit att 
zigenare (R) och latinamerikaner (Q) betraktas som olika inte är 
relevant för klassifikation av kineser, jugoslaver och greker, samt i 
viss mån turkar (N). 

Dessutom måste man komma ihåg att den typ av data -
samförekomstfrekvenser vid sortering - som representationen av
ser, är att betrakta som mycket grov, där begrepp som "felvarians" 
enligt min uppfattning helt saknar mening. Detta innebär att man 
inte bör dra alltför stora växlar på de mindre distanserna mellan 
punkterna. Man har nämligen tidigare konstaterat (se t ex Kruskal 
& Wish 1978; Shepard 1974) att MDS-metoder av den typ som 
KYST representerar utvinner mest information från stora distans
er, dvs låga proximitetsvärden i data. Ytterligare en omständighet 
av viss betydelse är att dimension 3 "extraherar" mindre varians ur 
data än de två första dimensionerna. 

Den rimliga tolkningen måste bli, att dimension 3 avspeglar 
något eller några av de klassifikationskriterier, som har varit an
ledningen till att de flesta intervjupersoner inte sorterat zigenare, 
latinamerikaner och kineser i samma högar. I matrisen i tabell 1 
har latinamerikaner-zigenare frekvensen 241, kineser-latinameri-
kaner 316 och kineser-zigenare 281, alla tre ganska låga. Vilket 
eller vilka dessa kriterier var är svårt att säga med hänsyn till hete-



rogeniteten i vår uppsättning av etniska grupper. Dessutom tillhör 
både kineserna och zigenarna de mest "svårsorterade" grupperna 
enligt tabell 2. Zigenarna är en speciell minoritet, som i flera vä
sentliga avseenden skiljer sig från de övriga i vår uppsättning. 
Därför är det inte förvånande att en klassifikation under tidspress 
inte i första hand tar vara på mera sofistikerade kriterier än "fe
notypiska främlingar", vilket renderat dem plats bland de övriga 
sju i den högre delen av bilden i figur 6. Att folk dessutom tycks 
vara medvetna om att de också skiljer sig från dessa visas av de 
citerade låga frekvenserna. 

I övrigt uppvisar bilden endast vissa marginella nyansering
ar. Det "anglosachsiska" klustret i DAO har något fjärmat sig från 
skandinaverna, vilket är rimligt då sorteringsfrekvenserna mellan 
klustren är lägre inom dem. Samerna (M) har närmat sig sina 
skandinaviska släktingar, samtidigt som de också kommit närmare 
esterna. Polackerna (L) och judarna (I) har kommit närmare var
andra i ingenmanslandet. Projicerade mot dimension 2 ligger po
lackerna nära det sydeuropeiska klustret, främst jugoslaverna. Pro
jektionen av punkterna mot dimensionsparet 3-2 visar inga intres
santa förskjutningar, då i stort sett all information i denna projek
tion redan har uttömts av de två projektioner jag diskuterat ovan. 
Det finns därför ingen anledning att presentera denna bild. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att den tredimension
ella representationen tillfört vår vy från den svenska utsiktspunk
ten mot det etniska fältet en nyansering, som innebär att de "fe
notypiska främlingarna" vid horisonten uppfattas som inbördes 
olika, varvid främst zigenarna trätt en bit åt sidan. Alla är de dock 
fortfarande lika avlägsna. 

Den fyrdimensionella representationen skulle bli allför ut
rymmeskrävande att presentera i bild. Variansen i punkternas ko-
ordinater längs den fjärde koordinataxeln är mindre än längs den 
tredje dimensionen, varför denna representation inte tycks tillföra 
särskilt mycket ny information. Man kan dock nämna att i alla de 
projektioner, där den fjärde dimensionen är med, kommer judarna 
(I) längre bort från de flesta övriga grupper än i någon av de hit



tills diskuterade representationerna, samt att kineserna kommer 
längre bort från afrikaner, som de hittills legat ganska nära. När 
det gäller den judiska gruppen visar deras samförekomstfrek-
venser i matrisen i tabell 1 att de av allt att döma uppfattats som 
varken särskilt lika eller särskilt olika de flesta andra: mycket låga 
och mycket höga frekvenser saknas helt, de flesta ligger mellan 
100 och 300. Det är möjligt att deras status som "arketypisk" mi
noritet spridd över hela världen, välkänd för de flesta utan att vara 
känd i detalj, assimilerad men med bibehållna kulturella gränser, 
med ett förflutet av massivt kollektivt lidande och med ett hem
land som polariserar människors politiska ståndpunkter, gör att de 
uppfattas som i några väsentliga avseenden olika de flesta andra, 
samtidigt som de upplevs som lika i minst lika många aspekter. 
Nära men ganska långt borta. Däremot kan de 441 intervjuperson
er som placerat kineserna och afrikanerna i samma hög knappast 
ha tänkt på något annat än allmänt "fenotypiskt främlingsskap". I 
övrigt uppfattas de alldeles säkert - och med fog - som mycket 
olika. 

Även om jag tidigare uttryckt reservationer beträffande det 
rimliga i att försöka tolka den femdimensionella representationen 
från KYST-analysen - antalet dimensioner börjar då bli något för 
stort i förhållande till antalet punkter - vill jag ändå nämna något 
om de förändringar i konfigurationen som införandet av den femte 
dimensionen medför. Återigen känner man igen konfigurationen 
av punkter i de projektioner, där koordinataxlarna från de tidigare 
diskuterade representationerna är med. Dessa dimensioner separe
rar i stort sett fortfarande samma punkter som i de lägre dimension-
aliteterna. Den femte dimensionen introducerar dock förändringar 
i bilden som kan vara meningsfulla om man närmare skärskådar 
de enskilda samförekomstfrekvenserna för vissa par av etniska 
grupper i datamatrisen i tabell 1. Mitt intryck är att den femdimen
sionella representationen bättre avbildar de mindre skillnaderna 
mellan de olika parens proximitetsvärden. Det nordiska klustret 
KCF bryts då sönder och finnarna (F) kommer en bit ifrån danskar 
och norrmän. 



I datamatrisen motsvaras detta av att medan danskar och 
norrmän har det högsta frekvensvärdet i hela matrisen - 1116 - har 
paren danskar-finnar och finnar-norrmän något lägre frekvenser, 
964 och 970 respektive. Skillnaden är inte stor, men kan tolkas 
som uttryck för att något eller några attribut, som inte gjort sig 
gällande i den grova struktur i data, som fångats av representation
erna i två och tre dimensioner, skiljer i en "högre förstoringsgrad" 
- om nu denna metafor kan användas för ett rum med högre di
mensionality - finnar något från de två övriga skandinaviska 
grupperna. I projektionen av dimension fem mot dimension ett 
kommer finnar genom denna förskjutning närmare samer och 
ester, vilket möjligtvis kan tydas som tecken på att åtminstone en 
del människor bland våra intervjupersoner har ansett att något 
kännetecken, t ex finska språket, varit tillräckligt särskiljande för 
att man inte skall kunna placera finnar tillsammans med danskar 
och norrmän i samma hög. Finnarnas placering närmare samer och 
- i viss mån - ester i denna konfiguration kan möjligen förklaras 
genom denna tolkning, vilket får stöd i datamatrisen genom att 
finnar har något högre proximitetsvärde med samer än vad både 
norrmän och danskar uppvisar. 

Den femte dimensionen tycks även i högre grad separera 
mellan vissa grupper som i den tvådimensionella representationen 
i figur 4 (men även i den tredimensionella avbildningen) tillhörde 
"de åtta fenotypiska främlingarna" i bildens högra del. Kineser (P), 
latinamerikaner (Q) och svarta afrikaner (B) separeras nu både 
från varandra och från de övriga grupperna i denna del av konfigu
rationen. Judarnas (I) tidigare diskuterade placering vid sidan om 
de flesta andra grupper blir ännu tydligare markerad i den femdi-
mensionella representationen. 

Inte någon fråga i hela surveyintervjun var så utformad att 
den explicit skulle uppmana intervjupersonerna till värderande 
ställningstaganden till de arton etniska grupperna. Det finns såle
des i våra data inte något underlag för att besvara frågan, i vilken 
utsträckning någon värderande aspekt kan ha funnits med i inter
vjupersonernas svar på frågorna B 10, B 26 och D 20. År 1969 



genomfördes en liknande attitydundersökning - den s k EFA-un-
dersökningen - av svenska folkets förhållningssätt till invandring 
och invandrare. Resultaten från denna undersökning analyserades 
sedermera på ett insiktsfullt och kreativt sätt av Arne Trankell 
(1974). I EFA-undersökningen fanns några traditionella "stereoty
piskalor" som använde bipolära adjektivpar. En av dessa skalor, 
definierad av adjektiven "pålitlig-opålitlig", tolkades av Trankell 
som en värderande skala. Endast 10 etniska grupper bedömdes 
med dessa adjektivpar, och 9 av dessa överensstämde med 9 av de 
18 grupperna i vår undersökning, således hälften av den totala 
uppsättningen. En jämförelse mellan dessa uppsättningar vilar så
ledes på mycket skakig grund. Icke desto mindre kan jämförelsen 
göras, enbart för att kontrollera om någon tendens i grova drag 
återkommer i de båda undersökningarna. Den rangordning Trankel 
fick fram från svarsmönstren på ovannämnd skala var följande: 
1. norrmän 
2. engelsmän 
3. ester 
4. danskar 
5. tyskar 
6. polacker 
7. finnar 
8. jugoslaver 
9. greker 

Rangkorrelationerna mellan denna rangordning och rangordningar 
av motsvarande grupper från våra frågor B 10, B 26 och D 20 va
rierar mellan 0.74 och 0.79 och är alla signifikanta på åtminstone 
0.05-nivån. Jämförelsen är som sagt mycket osäker, dels på grund 
av oklarheten i fråga om vad adjektivskalan egentligen mäter, dels 
på grund av den bristande överensstämmelsen mellan de två upp
sättningarna av etniska grupper. Om nu skalan fångar något slags 
värderande inställning till dessa grupper, kan det dock vara intres
sant att notera att finnar kommer ganska långt ned i rangordning
en. Tolv år hade gått mellan EFA-undersökningen och vår survey 
och en del kan ha förändrats i folks attityder under denna period 
(se Westin 1984). Jämförelsen skulle dock kunna tänkas antyda, 



att åtminstone när det gäller finnar har inte våra intervjupersoner 
anlagt några värderande aspekter i sina bedömningar. Hur det för
håller sig när det gäller de andra grupperna på stora "avstånd" från 
svenskarna är givetvis omöjlig att säga. De två grupperna längst 
ned i rangordningen ovan - jugoslaver och greker - har dock ham
nat relativt långt ned även i de rangordningar som framkommit i 
våra data. Man får hoppas att detta inte sammanhänger med sam
ma slags värdering av dessa grupper som rangordningen från 
EFA-undersökningen antogs vara uttryck för. 

2.4.4 Några aspekter på bedömningar av värderingslikhet 
samt vissa andra frågor 

Vid jämförelser mellan resultaten från den multidimensionella 
analysen av sorteringsdata från fråga D 20 och de andra va
riablerna i föregående avsnitt användes resultaten från fråga B 10 -
bedömning av värderingslikhet - endast i form av medelvärden av 
skattningarna över alla intervjupersonerna, räknade för varje et
nisk grupp. Skälet till detta var att det var de etniska gruppernas 
kännetecken, inte intervjupersonernas, som befann sig i fokus för 
vårt intresse. I huvudrapporten från surveyundersökningen (Wes-
tin 1984) definierades en av de subjektiva variablerna, kallad "et
nisk distans", utifrån ett index baserat på svaren på fråga B 10. In
dexet konstruerades genom att relatera varje individs "totalpoäng" 
på fråga B 10 (dvs summan av markeringarna för de 18 etniska 
grupperna) till "medelpoängen" för hela stickprovet. I detta fall 
var det således individens läge på den hypotetiska variabeln "et
nisk distans" som var i fokus, varför någon differentiering av be
dömningarna med avseende på de olika etniska grupperna inte 
gjordes i detta index. Värdena på indexet kategoriserades vid kors
tabulering mot andra variabler i tre nivåer: stor, måttlig och liten 
etnisk distans. Då det var mycket svårt att avgöra, vad intervjuper
sonernas markeringar i fråga B I O  egentligen uttryckte, kunde inte 
tolkningarna av sambanden mellan "etnisk distans" och andra 
variabler sträcka sig längre än till konstateranden att individer med 
vissa kombinationer av bakgrunds- och psykologiska variabler 



tenderade att hamna på en av dessa tre nivåer i indexet snarare än 
på någon annan. När det således visade sig att personer, som 
utifrån andra index i undersökningen kategoriserats som "intoler
anta" mot invandrare och invandring, tenderade att uppvisa högre 
värden på "etnisk distans", dvs i genomsnitt ge högre skattningar 
av olikhet i värderingar hos de etniska grupperna, var det svårt att 
avgöra vad en sådan tendens kunde tänkas egentligen stå för. 

De medelvärden för olika etniska grupper, som i föregående 
avsnitt användes som index för bedömd värderingslikhet, uttryckte 
tyngdpunkter i de fördelningar av markeringar på fråga B I O  som 
producerats av de 1202 intervjupersonerna. Efter konstaterandet 
av de höga sambanden mellan detta index och de övriga som dis
kuterats i föregående avsnitt, kan det nu, mot slutet av den empi
riska analysen, vara intressant att se efter om dessa fördelningar 
skiljer sig i något avseende mellan de olika etniska grupperna. Det 
kan även vara befogat att kontrollera, om korstabulering av me
delvärdena för de olika etniska grupperna avslöjar några samband 
med andra variabler, som våra intervjupersoner karakteriserats 
med. 

I figur 7 presenteras 18 fördelningar som illustrerar hur in
tervjupersonernas markeringar fördelat sig över de 7 "skalstegen" 
mellan ytterpolerna "lika värderingar" och "olika värderingar" i 
fråga B 10. Staplarnas höjd anger den procent av hela stickprovet 
(1202 individer) som markerat ett visst skalsteg för en viss etnisk 
grupp. Gruppernas ordningsföljd motsvarar rangordningen i vär
deringslikhet enligt tabell 5. Tack vare denna uppställning ser vi 
tydligt hur formen på fördelningarna successivt förändras från den 
grupp som fått lägsta genomsnittsvärdet (= största likhet) i vär
deringslikhet enligt tabell 5 (norrmän) och den grupp som fått 
högsta värdet (= största olikhet; etiopier). 

Om man jämför fördelningarna mellan de tre första och de 
tre sista grupperna ser man att de i grova drag är spegelvända: me
dan de tre första är markant positivt sneda, är de tre sista nästan 
lika markant negativt sneda. En viss skillnad i snedheten förelig
ger dock: de tre första, särskilt norrmän och danskar, har skattats 
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Figur 7. Fördelningar över intervjupersonernas markeringar på de 
olika skalstegen vid bedömning av värderingslikhet ifråga BIO. 
Staplarnas höjd anger procent av hela stickprovet om 1 200 individ
er. De etniska/nationella gruppernas ordningsföljd motsvarar deras 
rangordning (baserad på artimetiska medelvärden) med avseende på 
värderingslikhet enligt tabell 5. Fortsättning nästa sida. 
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som mera "otvetydigt" lika än de tre sista skattats med avseende 
på deras olikhet. Medan tyngdpunkterna i fördelningarna motsva
rar rangordningen i tabell 5, kan fördelningarnas varierande form 
tänkas innehålla intressant information. Även spridningen av 
skattningarna över de sju skalstegen bör beaktas. Redan en okulär-
besiktning ger vid handen att spridningarna förefaller mindre för 
de etniska grupper som befinner sig på rangordningens ytterplatser 
jämfört med dem som ligger i mitten, låt oss säga mellan rangplats 
sju och tolv. I figur 8 kan vi se hur standardavvikelserna för skatt
ningarna varierar mellan de etniska grupperna. 

Figuren visar att spridningarna är lägst för de grupper som 
skattats som mest lika svenskar i fråga om värderingar, högst för 
dem som ligger i mitten av rangordningen och således skattats i 
genomsnitt som "lagom olika" och någonstans mellan dessa ex
tremvärden ligger spridningarna för de mest "värderingsolika" 
grupperna. Judarnas fördelning är på sätt och vis den mest intres-

Figur 8. Standardavvikelser för skattningar av värderingslikhet i 
fråga B 10 enligt fördelningar presenterade i figur 7. De etnis-
ka/natione,lla gruppernas ordningsföljd är samma som i figur 7. 



santa. I figur 7 ser vi att fördelningen av skattningarna är nästan 
rektangulär, vilket innebär bl a att ungefär lika många personer (ca 
30%) har skattat den judiska kulturens värderingar som mycket 
lika respektive mycket olika den svenska. Helt följdriktigt har 
också judarna den högsta standardavvikelsen av alla i figur 8. Vad 
kan detta innebära? Återigen är inte svaret på denna fråga lätt, då 
våra data inte innehåller någon innehållsspecifik information om 
hur intervjupersonerna uppfattat de olika etniska grupperna. De 
värderingar vilkas likhet och olikhet intervjupersonerna ombads 
att skatta i fråga B 10 var mycket vagt specificerade, vilket torde 
ha gjort det möjligt för dem att välja olika konkretiseringar. 

För att förtydliga problemet kan man göra det nästan helt 
säkert orimliga antagandet att alla intervjupersonerna skattat vär
deringslikhet med avseende på ett enda, begränsat, väldefinierat 
och kontinuerligt attribut. Utifrån ett sådant antagande skulle för
delningen av skattningarna för t ex den judiska gruppen kunna tol
kas som uttryck för en stor oenighet mellan olika kategorier av 
intervjupersoner om hur den judiska kulturens "värde" på detta 
attribut förhåller sig till den svenska kulturens. Fältet skulle vara 
fritt för spekulationer om vilka psykologiska eller sociala faktorer 
det är, som kan antas ligga bakom en sådan massiv brist på kon
sensus. Jag tror inte att ett sådant antagande är rimligt, och ett me
ra plausibelt antagande är att "värderingslikhet" kan konkretiseras 
på flera olika sätt, beroende av hur många värderingsattribut som 
är psykologiskt tillgängliga för de olika intervjupersonerna vid 
bedömning av varje etnisk grupp. Min tolkning av resultaten från 
faktoranalysen av fråga B 10 i föregående avsnitt innebar dess
utom, att bedömningar av värderingslikhet inte var "fria" från and
ra bedömnings aspekter, som jag i ljuset av sambanden med de 
andra variablerna tolkade som klassifikationer efter vissa grova 
kriterier, främst "fenotypisk olikhet". Av detta skulle följa, att in
struktionen att bedöma likhet i kulturella värderingar för varje be
dömd grupp "aktiverade" varierande antal och slag av kriterier el
ler kännetecken, som kunde syfta både på kulturella värderingar 
och på andra faktorer, t ex fenotypiska egenskaper. 



Det tycks vara möjligt att anknyta detta till forskningen 
kring Rokeachs teori om "belief congruence" (ung. = värderings-
konsonans), åtminstone om man i viss mån ställer teorin på hu
vudet. Som Tajfel (1981) påpekat, är teorins huvudhypotes - att 
"fördomar" och diskriminering bottnar i upplevd diskrepans mel
lan ens egna och andras värderingar och föreställningar - att be
trakta som nästintill absurd när man försöker tillämpa den i vissa 
sammanhang. Att förklara relationerna mellan svarta och vita i 
Sydafrika med hänvisning till att de vita uppfattar de svartas före
ställningar och värderingar som mycket olika sina egna och därför 
utsätter dem för rasistiskt förtryck av sällan skådad intensitet och 
konsekvens är ett exempel på denna absurditet. Det är Tajfels upp
fattning att dessa grava brister hos Rokeachs teori bottnar i dess 
utpräglat individualistiska inriktning, där de individer som upplev
er eller inte upplever diskrepanser mellan egna och andras värde
ringar tycks sväva i ett socialt vakuum, utan någon förtöjning i 
relationer mellan de grupper, som de själva och de vilkas "beliefs" 
de bedömer tillhör. 

I sin ingående översikt av forskningen och den teoretiska 
diskussionen kring teorin om föreställningskonsonans anför Insko 
m f l  (1983) empirisk evidens och hypotetiska resonemang som 
tycks göra det möjligt att - till skillnad från Rokeach - hävda, att 
sociala kategoriseringar i termer av fenotypiska, "rasmässiga" 
skillnader föregår och därför delvis betingar attributioner av olik
heter i föreställningar och värderingar. Upplevd diskrepans mellan 
mina egna och den andres värderingar och föreställningar blir så
ledes - åtminstone i vissa sammanhang - en funktion av hur jag ka
tegoriserar personen i fråga med avseende på fenotypiska känne
tecken. Om nu tendensen till antipatiskt och diskriminerande för
hållningssätt i någon utsträckning förklaras av attribution av olik
heter i föreställningar, blir denna attribution enligt ovanstående 
resonemang i sin tur betingad av en föregående kategorisering. 
Insko m fl (ibid.) citerar en del undersökningar som tyder på att de 
tre faktorerna social kategorisering i termer av grundläggande sär
skiljande attribut, t ex "ras", attribution av olikhet i föreställningar 



samt negativt emotionellt förhållningssätt är orsaksmässigt sam
manknutna i en interaktionsprocess. Beroende på sammanhanget 
och de sociala och kognitiva krav det aktualiserar kan en av dessa 
tre faktorer få större genomslagskraft än de övriga. 

När det gäller skattningarna av värderingslikhet i fråga B I O  
innebär detta, att intervjupersonernas bedömningar i varierande 
grad påverkats av de klassifikationer de gjort när de konfronterats 
med vår uppsättning av 18 etniska grupper. Den första grova klas-
sifikationen förefaller ha gjorts i termer av fenotypiska skillnader, 
som i sin tur medfört attribution av stor olikhet i värderingar. I 
synnerhet när det gäller de mest "avlägsna" grupperna, om vilkas 
kultur de flesta inte ansett sig veta något alls, hade denna attribu
tion karaktären av "innehållslös" tilldelning av mycket olika vär
deringar, utan att man egentligen visste vad dessa värderingar 
konkret kan handla om. 

Låt oss se efter om en litet mera detaljerad jämförelse mel
lan skattningarna av värderingslikhet och bedömningarna av egna 
kunskaper om de etniska gruppernas kulturer kan bidra något till 
denna diskussion. I föregående avsnitt konstaterade jag det starka 
sambandet mellan dessa båda frågor, när svaren på "kunskaps
frågan" B 26 förenklats till vad jag kallat "bekantskapsindex". Det
ta index återgav enbart i grova drag svarsmönstren på denna fråga 
och några skillnader i de etniska gruppernas svarsfördelningar på 
de fyra svarskategorierna kunde därför inte studeras. I figur 9 
presenteras en likaså förenklad, men något annorlunda bild av re
lationen mellan svar på fråga B 10 och fråga B 26. Jag vill dock 
understryka att figuren endast anger grova tendenser i data och bör 
därför inte tillskrivas någon mera precis kvantitativ betydelse. 

Linjerna i figur 9 representerar de 18 etniska grupperna i 
vår uppsättning. Linjens längd motsvarar grovt variationsvidden 
(efter viss korrigering för fördelningens form) i intervjupersoner
nas bedömningar av sina kunskaper om motsvarande etnisk grupp 
i fråga B 26. Höjden av varje linjes mittpunkt i förhållande till y-
axeln (som representerar svaren på fråga BIO)  motsvarar grovt 
medelvärdet av skattningarna av värderingslikhet för motsvarande 



etnisk grupp. Linjens lutningsvinkel i förhållande till x-axeln mot
svarar likaledes grovt relationen mellan skattad värderingslikhet 
och bedömning av egna kunskaper rörande gruppen i fråga, grade
rad i fyra svarskategorier. Vi ser att intervjupersonernas skattning
ar av sina kunskaper om norrmän och danskar varierade huvudsak
ligen mellan "känner till mycket väl" och "något", varvid förhål
landevis få intervjupersoner använde kategorin "något" och nästan 
inga "inget". Linjerna innehåller däremot inte information om den 
mera exakta formen på fördelningarna för de etniska grupperna 
längs x-axeln. Vi ser vidare att de flesta intervjupersonerna använ
de kategorierna "något" och "inget" för de mest "avlägsna" grup
perna etiopier, kineser och turkar. Det mest intressanta i bilden är 
kanske ändå indikationen, att ju  mindre intervjupersonerna ansåg 
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Figur 9. Tendenser i relationen mellan bedömningar av värde
ringslikhet (fråga B 10) och bedömningar av egna kunskaper om 
de etniska/nationella gruppernas levnadssätt och kulturer (fråga 
B 26). Förklaring i texten. 



sig känna till en etnisk grupps levnadssätt och kultur, desto mer 
"värderingsolik" bedömde de den vara, men att detta samband va
rierar samtidigt rätt påtagligt mellan olika grupper. Medan de fles
ta bedömde norrmännens och danskarnas "värderingslikhet" som 
mycket hög oavsett hur mycket de ansåg sig veta om dem, är 
skillnaden mellan värdet på värderingslikhet mellan kunskapskate
gorierna "mycket väl" och "inget" desto mer påtaglig för latiname
rikanerna och judarna. 

Om vi relaterar bilderna i figur 7 (fördelningar på fråga 
B 19), figur 8 (standardavvikelser på fråga BIO) och figur 9 fram
träder följande mönster: de mest "värderingslika" grupperna, 
norrmän, danskar och finnar, har de lägsta spridningarna på fråga 
B I O  (figur 8) och deras svarsfördelningar i figur 7 är tydligt kon
centrerade vid den "lika" änden av skalan. Variationen i intervju
personernas bedömningar av sina kunskaper om dessa grupper är 
något större än i fråga om värderingslikhet, men det finns nästan 
ingen tendens hos dem som ansåg sig veta litet om dessa grupper 
att skatta deras värderingslikhet som mindre. De tre mest "avlägs
na" grupperna - etiopier, kineser och turkar - har större spridningar 
på fråga B 10 än skandinaverna, medan spridningen av kunskaps
bedömningarna i fråga om dessa grupper är mycket liten i figur 9. 
Även tendensen att vid något större kunskaper skatta något mindre 
olikhet i värderingar är mycket svag för dessa grupper. De tre in
tilliggande grupperna, jugoslaver, greker och zigenare, uppvisar 
något större spridningar i fråga om kunskapsbedömningar samt en 
aning större tendens hos intervjupersonerna att minska "värderings
olikheten" vid bedömda bättre kunskaper. De övriga grupperna, 
särskilt judar, latinamerikaner, ester, samer och polacker, uppvisar 
höga spridningsvärden på värderingslikhet, befinner sig i mitten 
av rangordningen i värderingslikhet, har stor variation i bedöm
ningar av kunskaper och markerad tendens att bli "uppvärderade" 
på värderingslikhet vid bedömda bättre kunskaper. 

Man kan försiktigt dra vissa slutsatser från denna jämförel
se. Till att börja med träder de mest "avlägsna" grupperna - främst 
etiopier, turkar och kineser, men även jugoslaver, greker och zi



genare - fram som de grupper om vilka folk anser sig veta väldigt 
litet eller ingenting, vilkas värderingar bedöms som mycket olika 
den svenska kulturens och där man inte visar någon tendens att 
bedöma värderingarna som mindre olika om man till äventyrs an
ser sig veta litet mera om gruppen i fråga. Variationen i bedöm
ningarna av värderingslikhet för dessa grupper är dock högre än 
vad man skulle vänta sig utifrån de övriga mönstren. En mycket 
tentativ tolkning av detta förhållande kan vara, att det i denna 
större variation i värderingsbedömningar döljer sig en "xenofobi-
faktor", en viss tendens till avvisande hållning som så att säga 
"läggs ovanpå" de kognitiva kategoriseringar och klassifikationer 
som intervjupersonerna använt sig av såväl i sina skattningar av 
värderingslikhet som vid sortering och vid bedömningar av egna 
kunskaper. Medan en stor variation i subjektiva bedömningar av 
egna kunskaper och en lika stor variation i skattningar av värde
ringslikhet kan ha en rimlig, om än långtifrån entydig, psykologisk 
förklaring att ju mer man tycker sig veta om en grupp, desto mera 
bekant tycks den vara och desto mer "krymper" den subjektiva 
skalenheten på skalan för värderingslikhet, är en sådan förklaring 
(ännu) mindre plausibel när det gäller grupper som man inte 
tycker att man vet något om. Då variationen i värderingslikhet är 
betydligt större än i bedömd kunskap, kan det tänkas att skattning
en av värderingslikhet återspeglar något mer än den grad i vilken 
man upplever gruppen som bekant, utifrån den grundläggande 
klassifikation man fogat in den i. 

Kanske kan en titt på sambanden mellan svaren på frågorna 
B I O  och B 26 och de andra variablerna i surveyanalysen kasta 
ytterligare något ljus på detta. Om man tittar på korstabuleringar 
av bedömningar av värderingslikhet för de 18 etniska grupperna 
mot de olika "bakgrundsvariablerna", ser man att medelvärdena 
för en och samma grupp kan skilja sig en hel del mellan kategorier 
av intervjupersoner som kännetecknas av vissa bakgrundsvaria
bler. I helhetsanalysen av surveydata (Westin 1984) har det fram
kommit att de människor som kunde klassas som de mest intole
ranta mot invandrare företrädesvis fanns bland de äldre och låg-



utbildade, kvinnor, de som sympatiserar med moderaterna och 
centerpartiet samt arbetare. Medan medelvärdena för skattad vär
deringslikhet i fråga om grupper som norrmän, danskar, finnar, 
engelsmän, tyskar, amerikaner samt i viss mån ester och samer, 
endast marginellt skiljer sig mellan högutbildade unga och lågutbil-
dade äldre, mellan arbetare och dem med högre yrken samt mellan 
moderata och centerpartistiska sympatisörer å ena sidan och folk
partister samt vpk-are å den andra, blir skillnaderna mellan dessa 
kategorier markant större när det gäller etiopier, turkar, kineser, 
greker, zigenare, jugoslaver och judar. Att döma av medelvärden
as medelfel torde skillnaderna vara signifikanta. 

När det gäller bedömningar av egna kunskaper om de 18 
grupperna är bilden mindre klar - det förefaller finnas samband 
mellan utbildning och ålder å ena sidan och bedömd kunskap å 
den andra. De äldre lågutbildade tenderar att bedöma sina kun
skaper som något lägre än de yngre välutbildade, kanske med un
dantag av de mest "avlägsna" grupperna, etiopier, turkar och 
kineser, där skillnaderna förefaller något mindre. Möjligen bör 
min ovannämnda tolkning av skillnaderna i spridningar mellan 
B I O  och B 26 som ett indirekt uttryck för "xenofobifaktorn" i 
första hand begränsas till dessa tre mest avlägsna grupper, om vil
ka okunskapen tycks vara samstämig. 

Detta om detta. Jag vill nu avsluta detta avsnitt med att pre
sentera en mycket preliminär, hypotetisk modell över de kognitiva 
processer som kan tänkas ha ägt rum i intervjupersonernas huvu
den när de sorterade de etniska grupperna efter likhet i fråga D 20 
samt bedömde värderingslikhet i fråga B 26. En av utgångs
punkterna för modellen på den empiriska sidan är fördelningarna 
över skattningar av värderingslikhet i figur 7. Jag har hitintills inte 
presenterat någon tillfredsställande hypotes som skulle kunna för
klara skillnaderna mellan fördelningarnas former och de sprid
ningsmått som sammanhänger med dem, särskilt kanske när man 
tittar på den egendomligt rektangulära fördelningen för den judis
ka gruppen. Jag har dock i det föregående antytt att en möjlig för
klaring skulle kunna utgå från antagandet att de olika etniska 



grupperna aktualiserar både till innehåll och antal skiftande be
dömningsaspekter, som inverkar på bedömningarnas variation i 
ovannämnda avseenden. Man kan här försöka dra samman de 
trådar som jag tagit upp främst i avsnitt 1.3 i samband med diskus
sion av olika psykologiska modeller för likhetsbedömningar. Ett 
slags "hybridmodell", baserad i första hand på Tverskys "feature 
matching"-teori om likhet och Sjöberg & Thorslunds klassifikato-
riska modell för likhetsupplevelsen, skulle kanske kunna kasta nå
got mer ljus på våra data. 

Några beteckningar måste införas: 

A = den ena av ett par bedömda etniska grupper (i B 10 = 
"svenskar") 

B = den andra gruppen i paret 
A j  = den totala, i bedömningsögonblicket subjektivt tillgängliga 

mängden av attribut hos gruppen A 
A2 = de attribut i A j  som uppfattas som unika för A (dvs en del

mängd av Aj) 
ai = ett enskilt attribut hos A 
ap = ett enskilt attribut hos A med särskild "prominens" eller 

: vikt vid jämförelse med B (kan "dominera" över andra at
tribut) 

AB = mängden av attribut som i bedömningsögonblicket upplevs 
som gemensamma för A och B 

Bj, B2, b ,  bp = motsvarande beteckningar för B 

Utifrån dessa beteckningar kan man konstruera fyra hypotetiska 
typfall, varvid vi tänker oss att bedömningarna gäller värderingslik
het i fråga BIO. 

Typfall 1 
Exempel: A = svenskar; B = en etnisk grupp om vilken bedöma
ren (veridikalt) vet mycket, men som är mycket olik svenskar i 
alla väsentliga avseenden (se figur nästa sida) 



Vi förutsätter att mängden Al av subjektivt tillgängliga attribut 
hos "svenskar" är stor och konstant mellan olika bedömare. I det 
första typfallet innebär situationen att även mängden Bj av subjek
tivt tillgängliga attribut hos den andra etniska gruppen är stor, 
vilket sammanhänger med att bedömaren är i hög grad innehålls
mässigt bekant med gruppens kännetecken. Båda mängderna in
nehåller flera "prominenta attribut", t ex fenotypiska kännetecken, 
väsentliga kulturella kännetecken, det kan även vara politisk orien
tering eller liknande. Skärningsytan mellan A1 och B j  är liten, dvs 
nästan inga gemensamma attribut finns hos de båda grupperna, 
och mängdprodukten innehåller inte ett enda prominent attribut 
gemensamt för A och B. Utifrån denna situation skulle man vänta 
sig dels mycket låga skattningar av likhet mellan A och B, dels en 
liten spridning av skattningarna mellan olika bedömare under 
förutsättning att A j  och Bj  är ungefär likformiga hos dessa. 

Typfall 2 
Exempel: A = svenskar; B = etiopier (se figur nästa sida) 

I detta fall är Bj liten, dvs mängden av subjektivt tillgängliga attri
but hos B är mycket begränsad. A} är som ovan, B, innehåller ett 
eller två prominenta attribut, t ex en fenotypisk egenskap. Bedö
maren har en mycket begränsad innehållsmässig kännedom om 
Bj. Mängden gemensamma attribut AB är mycket liten och inne-



AB 

B Typfall 2 

håller inte några gemensamma prominenta attribut. Mängden att
ribut unika för A (A2) upplevs som stor i förhållande till motsva
rande mängd B2, i vilken endast de prominenta attributen domi
nerar. I denna situation kan man vänta sig att bedömningen av 
värderingslikhet kommer att ske utifrån en klassifikation av A och 
B som placerar dem i olika "subuniversa" (jfr Sjöberg & Thors-
lund 1979), t ex olika "raser", och värderingslikheten kommer att 
bedömas som mycket låg genom dominans av det prominenta att
ributet hos B. Då mängderna Bj  förutsätts vara lika små hos alla 
bedömare, kan man vänta sig låg till medellåg spridning i bedöm
ningarna. 

Typfall 3 
Exempel: A = svenskar; B = judar 

AB 

B Typfall 3 



I detta typfall är som förut, medan Bj är ganska stor, men något 
mindre än A r  innehåller således samma prominenta attribut 
som tidigare, Bj  innehåller ett eller två prominenta attribut och är 
relativt rik på innehållsmässigt konkreta attribut. Den gemensam
ma mängden AB innehåller ett eller ett par prominentaattribut som 
A och B delar, t ex politisk orientering, religion eller liknande, på 
relativt hög abstraktionsnivå. Man kan även tänka sig att Bj  inne
håller både prominenta och icke prominenta attribut som skapar 
ambivalens hos bedömarna, så att deras dominansförhållande kan 
skifta subjektivt. Den gemensamma mängden AB är större än i de 
två föregående fallen. Här kan man vänta sig medelhöga skattning
ar av värderingslikhet, en hög spridning av bedömningarna och en 
flack, nästan rektangulär fördelning av skattningarna, genom att 
olika kategorier av bedömare kan välja vissa delmängder av den 
relativt stora Bj samt även skifta prominensrelationer mellan attri
buten. Det kan tänkas att just i fallet med den arketypiska minori
teten judar kan variationen i bedömningarna öka på grund av att 
många vet att de är etablerade minoriteter i många länder, med 
bevarade kulturella gränser men samtidigt en markant partiell as
similation. De prominenta attributen i B j  är inte primärt av feno
typisk karaktär. 

Typfall 4 
Exempel: A = svenskar; B = norrmän 

AB 

B, Typfall 4 

a„ b, 
PuP a; b 



I detta fall är både Av B 1  och AB stora, A2 respektive B2 är små 
och innehåller inte några prominenta attribut och den gemensam
ma mängden AB innehåller ett eller flera prominenta attribut. Här 
kan vi vänta oss höga skattningar av värderingslikhet och mycket 
liten spridning i bedömningarna. De höga skattningarna av värde
ringslikhet kan visserligen ses som i viss mån underordnade den 
gemensamma klassifikationen utifrån de delade prominenta attri
buten, t ex "skandinaver", "nordeuropéer" eller liknande, men då 
både A j  och Bj  antas vara rika på innehållsmässigt konkreta attri
but är skattningen i stort sett inte alls påverkad av dominerande, 
"innehållsfattiga" attribut av typen "ras", "hudfärg" eller liknande. 

När det gäller sorteringar i fråga D 20 är situationen mera 
komplicerad då vi inte vet i vilken utsträckning intervjupersonerna 
sorterat utifrån systematiska parvisa jämförelser mellan de etniska 
grupperna. Det är osannolikt att de gjort detta i någon högre ut 
sträckning. Jag har tidigare påpekat att särskilt vissa etniska grup
pers höga "bortfallsfrekvenser" i tabell 2 kunde tyda på att det va
rit svårt att finna några gemensamma klasser eller mängder med 
de andra grupperna, som skulle rättfärdiga placeringar i samma 
hög. Det kan tänkas att de kumulativa samförekomstfrekvenserna i 
tabell 1 i någon mån avspeglar samma förhållande. Medan jag i de 
fyra typfallen med exemplifieringar från fråga B I O  tolkade skill
nader i spridningar i bedömningarna (samt i viss mån i fördelning
arnas form) som uttryck för främst storleken på B2, dvs den sub
jektivt tillgängliga mängden av attribut hos den bedömda gruppen, 
kan man kanske i fråga D 20 betrakta fördelningen av medelvär
den för samförekomstfrekvenser över de etniska grupperna som 
indikator på möjligheterna att bilda gemensamma mängder eller 
klasser vid sorteringarna. I figur 10 presenteras medelvärden för 
varje etnisk grupps samförekomstfrekvenser med vaije annan, med 
undantag av de kombinationer, som gett frekvenser lägre än 100. 
Det sistnämnda företogs i syfte att tydliggöra skillnaderna, som 
annars kamoufleras genom att mycket låga värden drar ned 
genomsnittet något. Bilden visar således de genomsnittliga proxi-
mitetsvärdena för varje grupp, räknade över de kombinationer 



med de övriga, i vilka gruppen i fråga haft åtminstone något ge
mensamt med den andra. 

Vi ser att afrikaner, kineser, zigenare och latinamerikaner 
har de lägsta genomsnittliga proximitetsvärdena. Då de kombina
tioner där frekvensen understeg 100 uteslutits ur beräkningen, 
innebär detta att dessa grupper har så pass låga värden i kombina
tioner med de grupper, med vilka de överhuvudtaget kan anses ha 
något gemensamt. Höga samförekomstfrekvenser med många an
dra grupper kan tolkas som tecken på, att vid varje bedömning de 
båda gruppernas mängder A j  och B j  är stora, samt att de gemen
samma mängderna AB också är relativt stora och av allt att döma 
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Figur 10. Genomsnittliga samförekomstfrekvenser för varje etnisk 
grupp utifrån tabell 1. Medelvärdena beräknades för varje grupp i 
alla de kombinationer, där samförekomstfrekvensen översteg 100. 

innehåller åtminstone något gemensamt prominent attribut. I bästa 
fall kan modellen hjälpa oss att något bättre förstå hur de bedöm
ningar som våra intervjupersoner gjort har gått till. Modellens 
hållbarhet måste självfallet prövas i helt andra undersökningssam
manhang. 



2.4.5 Det etniska trädet 

I avsnitt 2.4.2 beskrev jag en "diagnostisk" undersökning av mina 
sorteringsdata från fråga D 20, vars syfte var att avgöra huruvida 
en klusteranalys vore en mera adekvat metod än den icke-metriska 
multidimensionella metod (KYST) vars resultat beskrevs i det fö
regående. Läsaren erinrar sig att jag fick ganska klara indikationer 
på att sorteringsuppgiften tycks ha genererat hierarkiska klassifi-
kationer hos respondenterna snarare än distansbedömningar. Jag 
lovade även att återkomma med en klusteranalys i en kommande 
rapport. Jag fick så småningom tillgång till den i avsnitt 2.4.2 
nämnda, icke-metriska hierarkiska klusteranalysmetoden ADD-
TREE och använde den på mina sorteringsdata. I stället för att 
presentera resultaten i en särskild rapport, passar jag på att göra 
detta i denna andra upplaga av föreliggande skrift. ADDTREE-
analysen genererade följande bild av de sorteringar som våra res-
pondenter gjort (se figur 11 nästa sida). 

Redan en snabb blick på träddiagrammet i figur 10 ger vid 
handen att bilden s a s  "makes sense", möjligtvis med ett undan
tag. I första hand framträder två stora kluster av etniska/nationella 
grupper med polackerna som en ensam tredje gren. Om man går 
från höger till vänster i "trädet" kan man se de olika "klasarna" av 
grupper som representationer av de hypotetiska klassifikationer 
som respondenterna gjort när de konfronterades med sorterings
uppgiften. För att illustrera detta kan man titta närmare på danskar, 
norrmän och finnar. Tillsammans bildar de tre grupperna den 
"skandinaviska grenen" i trädet, som möjligtvis kan utvidgas till 
att även omfatta samer. De sistnämnda befinner sig dock på ett 
något större avstånd från de tre övriga, eftersom man måste pas
sera ytterligare en förgrening för att nå dem från den "gren" på 
vilken danskar och norrmän hänger. De två sistnämnda grupperna 
ligger närmast varandra i "klasen", eftersom endast en förgrening 
måste passeras på vägen från den ena till den andra. I samföre-
komstfrekvenserna i tabell 1 avspeglas detta i att norrmän och 
danskar placerats tillsammans av fler respondenter än vad fallet 
var med norrmän/finnar och danskar/finnar respektive. 
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Figur 11. Resultatet av en hierarkisk klusteranalys (ADDTREE) 
av samförekomstfrekvenser från fråga D 20 i 1981 års survey. Om 
man vill översätta träddiagrammet till likheter, kan man säga att 
likheten (eller avståndet) mellan två etniska/nationella grupper 
motsvarar den väg man måste ta från den ena gruppen till den 
andra via den närmaste gemensamma förgreningen i "trädet". 

På motsvarande sätt kan man beskriva det anglo-saxiska klustret 
med vita amerikaner och engelsmän liggande närmast varandra, 
samtidigt som de även klassificerats i en gemensam, närmast 
överordnad kategori tillsammans med tyskarna. Esternas placering 
i den övre stora grenen i trädet är inte helt lätt att tolka - de ligger 
utanför, men inte långt ifrån, den stora kategori som omfattar 
skandinaviska och anglo-saxiska grupper. Judarnas position som 
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en separat gren i den stora övre grenen kan tolkas på ungefär 
samma sätt som deras tidigare diskuterade placering i den multid-
imensionella analysen. 

Det stora nedre klustret är mera svårtolkat. Detta beror nog 
till stor del på kontexteffekter i materialet. Om uppsättningen av 
etniska/nationella grupper skulle inkludera fler grupper som skulle 
representera kategorier som "sydeuropéer", "mellanöstern", "asia
ter" m fl, skulle trädets struktur med stor sannolikhet bli mera ny
anserad och psykologiskt rimlig. Den använda uppsättningen av 
18 grupper tvingade respondenterna i viss mån att i gemensamma 
kategorier sammanföra vissa grupper som de i annat fall hade pla
cerat i separata kluster. 

Det mest svårförklarliga i träddiagrammet är emellertid 
polackernas placering. Jag trodde först att något fel hade uppstått 
vid inmatningen av data i ADDTREE-analysen, varför jag uppre
pade hela proceduren ytterligare två gånger. Alla tre gångerna var 
resultaten identiska. Man får givetvis inte dra alltför stora växlar 
på analyser av den typ av data som genererats av fråga D 20, sär
skilt om man betänker att övriga data från surveyundersökningen 
ger väldigt litet stöd åt mera djuplodande tolkningar. En spekulativ 
förklaring jag kan erbjuda i detta sammanhang har att göra med 
den speciella politiska situation som rådde i Polen vid denna tid
punkt (datainsamlingen till surveyundersökningen ägde rum under 
våren 1981). De politiska omvälvningar som sammanhängde med 
Solidaritet-rörelsen i grannlandet Polen upptog ganska stort ut
rymme i svenska massmedia under detta år. Även om krigstill
ståndet infördes först i december samma år kan händelserna i Po
len under perioden för datainsamlingen ha medfört att polackernas 
läge på den svenska befolkningens "kognitiva kartor" över etnis
ka/nationella grupper fått en särprägel som avspeglas i deras posi
tion i träddiagrammet. 



2.5 Slutsatser: har något blivit synliggjort? 

Rubriken för den andra delen av denna rapport var "att synliggöra 
sociala representationer". Sociala representationer är ett samlings
namn för de system av föreställningar med beskrivande, strukture
rande, förklarande och legitimerande funktioner, som till största 
delen halvmedvetet och implicit härbärgeras i människors huvu
den som ett slags subjektiva modeller av den externa verkligheten. 
De innehåller kategoriseringar, klassifikationer, definitioner, för
klaringsscheman, värderingar och mycket annat som än så länge 
endast i begränsad utsträckning varit föremål för helhetsinriktad, 
systematisk empirisk och teoretisk forskning. Att de är sociala in
nebär inte i första hand att de representerar den sociala verkligheten 
- den övriga verkligheten är ett minst lika viktigt objekt för sub
jektiva representationer - utan snarare att de delas av många män
niskor i kulturellt och subkulturellt avgränsade kollektiv. Det är 
orimligt att vänta sig att varje enskild människa till fullo delar sin 
kulturs sociala representationer, i bemärkelsen att hon införlivat 
dem i hela deras djup, utsträckning och detaljer. Socialantropolo-
gisk forskning har vid många tillfällen visat att inte ens de mest 
grundläggande klassifikationerna i en viss kultur behöver samstäm
migt omfattas av alla dess medlemmar. Banton (1983) anför slå
ende exempel på den begränsade konsensus, som råder i Brasilien 
beträffande den ytterst förfinade taxonomi över nyanser i hudfärg 
som arbetats fram i det mångåriga och relativt konfliktfria umgän 
get mellan människor av alla möjliga blandningar. 

Sociala representationer kan liknas vid ett träd med kompli
cerad grenstruktur och ett ännu mer komplicerat och svåråtkomligt 
rotsystem, förgrenat på djupet och på bredden. De djupaste rötter
na vidrör de mest grundläggande ontologiska kategorierna i män
niskans existens och i hennes förhållande till världen. Där finns de 
grundläggande "paradigmen" för hur dessa kategorier skall be
nämnas, beskrivas och förklaras. De kodifieras i språket, både i 
dess innersta struktur och lexikon, och i den undervegetation av 
vardagliga benämningar och uttryckssätt, som kristalliserar, "fäller 
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ut" och sedimenterar den kollektiva sociala erfarenheten. När 
Galtung & Nishimura (1983) företar sig att undersöka hur "sociala 
kosmologier" avspeglas i de grundläggande kategorierna i olika 
språk - tid, rum, kunskap, person, själ, natur - använder de ytterli
gare ett namn på sociala representationer och börjar gräva kring de 
djupaste delarna av deras rotsystem. 

Att empiriskt undersöka sociala representationer är mycket 
svårt, icke minst på grund av att det fortfarande saknas en gemen
sam teoretisk referensram och en någorlunda homogen terminolo
gi att beskriva det man forskar på med. Samtidigt som sociala rep 
resentationer själva innehåller taxonomier, börjar forskningen om 
dem i allt större grad utveckla behov av taxonomier över represen
tationer, och de två kommer förr eller senare att mötas på någon 
nivå. Den morfologiska frågan hur man skall avgränsa de största -
och minsta - mänskliga kollektiv, för vilka det är meningsfullt att 
använda begreppet sociala representationer, är ett av de mera for 
midabla problemen. Genom att det kanske är det allra djupaste 
skiktet i rotsystemet, som utgör den minsta gemensamma nämnar 
en för det kollektiv som kan avgränsas utifrån bestämning av so
ciala representationer, ställs man inför den både teoretiskt och em
piriskt kniviga frågan när, var, hur och hos vilka de mera ytliga, 
intrakollektivt varierande skikten av sociala representationer 
kommer till uttryck. 

Stereotypier om etniska grupper är alldeles säkert en del
mängd av sociala representationer, men den forskning som hittills 
bedrivits kring dem har inte kunnat avslöja särskilt mycket om va
re sig deras mera osynliga struktur eller deras förbindelser med det 
djupare rotsystemet hos "moderrepresentationerna". Vad som tor
de vara alldeles uppenbart är att utforskningen av sociala represen
tationer, och därför även av etniska stereotypier, kräver en syste
matisk metodologisk pluralism, som sannolikt inte kan förverkli
gas utan organiserat tvärvetenskapligt samarbete. De sociala re
presentationer, som stereotypierna är en del av, manifesterar sig 
sannolikt i många sammanhang spontant och omärkligt, medan 
man i många andra måste avlocka och avläsa dem med stort meto-
dologiskt tålamod. 



På sätt och vis skulle man kunna säga att vår surveyunder-
sökning i mångt och mycket handlar om språket, om hur männis
kor förstår och svarar på frågor ställda i en speciell situation. Syf
tet med frågorna B 10, B 26 och D 20 var att indirekt få en upp
fattning om hur människor organiserar sina stereotypa föreställ
ningar om etniska grupper. Men de etniska grupper som intervju
personerna mötte i surveyintervjun bestod i verbala etiketter. Det 
är inte säkert att detta är det bästa sättet att presentera den verk
lighet, vars subjektiva representationer hos människor man vill 
studera. Å andra sidan är valfriheten kanske inte så stor när målet 
är att undersöka ett stort antal människor. Kompromissen innebär 
att det man i bästa fall får reda på är hur människor strukturerar 
sitt semantiska minne. 

Vår målsättning att frångå de traditionella stereotypiunder
sökningarnas explicita adjektivlistor innebär, trots sina fördelar, 
att ett osäkerhetsmoment byts ut mot ett annat. Vi kan inte hävda 
att vi inte alls tvingat på intervjupersonerna ett stereotypt sätt att 
tänka om etniska grupper - som jag påpekat tidigare innebär den 
metod vi använt ett annat slags påtvingad stereotypiering, som be
står i att människorna blir ombedda att förhålla sig till abstrakta 
etniska etiketter. Kanske reagerade de 24 personer, som i kortsor-
teringsuppgiften lagt alla 18 grupperna i en enda hög, just mot det
ta. Det faktum att vi inte suggererat några innehållsmässigt kon
kreta egenskaper, bedömningsaspekter eller kännetecken till inter
vjupersonerna vid bedömningar av de etniska grupperna, måste 
betalas med ett pris, som består i att vi inte haft någon intern för
ankring i våra data när det gäller tolkningar av bedömningarnas 
innebörder. Forskarens föreställningar och kunskaper om den 
verklighet som intervjupersonerna bedömde blir det enda underla
get för sådana tolkningar. Man får hoppas att detta för forskarens 
del inte endast innebär det "självadministrerade ordassociations-
test", som den tidigare citerade Arnold (1971) varnat för. 

Jag har tidigare citerat Kruskal & Wish (1978), som konsta
terat att resultat från multidimensionella analyser av proximitets-
data sällan är särskilt nya eller överraskande. I stor utsträckning 
tycker jag att detta varit fallet även i den här undersökningen. De 



klassifikationskriterier, som enligt mina tolkningar varit verksam
ma i de bedömningar som intervjupersonerna gjort i sorteringsupp
giften D 20, men även i de andra bedömningarna, överensstämmer 
i grova drag med det man redan vet, både utifrån vardagserfaren
het och från andra liknande undersökningar om hur människor ka
tegoriserar den etniska verkligheten. I vår surveyintervju fanns en 
fråga (A 14), där intervjupersonerna tillfrågades hur de kunde 
känna igen att en person är invandrare, underförstått i snabba, 
opersonliga möten med okända människor. 69 % av intervjuper
sonerna nämnde "språk", "tal, brytning" som ett kategoriseringskri-
terium, medan 46 % nämnde "utseende, 'mörka', hudfärg". "Klä
der" nämndes av 29 % och "hår" av 16 %. Detta bekräftar i viss 
mån det jag tidigare skrivit om att språket och det fenotypiska ut
seendet tillhör de viktigaste yttre markörerna av människors etnis
ka identiteter. I vilken utsträckning våra intervjupersoner tänkt på 
språkskillnader när de gjorde sina bedömningar är svårt att säkert 
fastställa, inte minst på grund av att språkskillnader i varierande 
grad är korrelerade med andra kulturella kännetecken. 

Den sammanfattande, om än mycket försiktiga, tolkningen 
av resultaten från frågorna B 10, B 26 och D 20 är, att människor i 
den bedömningssituation som surveyintervjuns pressade tidssche
ma innebar tar ställning till namn på etniska grupper genom att ef
ter bästa förmåga klassificera dem i flera steg med avseende på de 
kännetecken, som de för stunden kan aktualisera. Någon helt en
tydig tolkning av dessa kriteriers exakta natur kan inte göras uti
från föreliggande data, men det förefaller troligt att den mest gro
va klassifikationen gjordes utifrån iögonenfallande skillnader i 
fysiskt utseende. Bakom dessa grova klassifikationer kan dölja sig 
mera nyanserade, men samtidigt mer svåråtkomliga, "teorier" om 
folkgruppers ursprung och egenskaper, samt sådana mera bestäm
da ställningstaganden beträffande deras "interna existensberätti
gande", som det ligger i majoritetsbefolkningens makt att fastslå i 
förhållande till minoritetsgrupper inom landet. Om de dimensio-
nella representationerna från KYST-analysen av fråga D 20 tolkas 
i termer av klassifikationsnivåer, kan de förändringar som ökning
en av antalet dimensioner medfört i punkternas konfigurationer ses 



som uttryck för alltmer nyanserade klassiflkationskriterier bakom 
intervjupersonernas bedömningar. Detta bekräftades i viss mån av 
den senare gjorda klusteranalysen med ADDTREE. När det gäller 
de subjektiva bedömningarnas relation till det "objektiva" kulturel
la avståndet, kan man - med reservation för det objektiva indexets 
mycket problematiska karaktär - konstatera att intervjupersonerna 
i icke obetydlig utsträckning uppfattat vissa etniska grupper som 
mycket "avlägsna" och olika på grund av att de faktiskt är avlägs
na och olika. 

Och var finns då de sociala representationerna? Säg det, 
skulle man kunna svara. Om min tidigare metafor för sociala re
presentationer som träd med djupa och förgrenade rotsystem är 
rimlig, skulle man kunna säga att det som i bästa fall kommit fram 
i vår undersökning är vissa grövre grenar i trädets krona samt en 
och annan bit av rotsystemet som råkar sticka upp genom marken. 
Den typ av metoder som vi använt i denna undersökning kan al
drig ensam bli tillräcklig för att ens i grova drag synliggöra repre
sentationens rika struktur och innehåll. Det kan endast användas 
som komplement till andra metoder av de mest varierande slag 
och på olika nivåer, från naturalistiska studier av mikrosociala 
sammanhang där etnicitet och kultur är viktiga, via studier av hur 
vardagsspråket kristalliserar de etniska konflikternas dynamik 
(som i Allen 1983), till makrosociala undersökningar av makt- och 
legitimitetsförhållanden i relationer mellan etniska grupper. Till 
detta återkommer jag i ett annat sammanhang. 
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