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Förord 

Denna rapport är baserad på en text som ursprungligen skrevs i 
samband med ansökan om projektanslag till Riksbankens Jubile
umsfond. I föreliggande version har projektplanen uteslutits, men 
texten innehåller fortfarande en del hänvisningar till det planerade 
projektet. Den litteraturgenomgång som rapporten innehåller kan 
ses som en uppföljning av den bok jag publicerade 1981 tillsam
mans med Charles Westin: Etnisk diskriminering och social identi
tet: forskningsöversikt och teoretisk analys. 

Stockholm, i februari 1983 

Anders Lange 
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1 Inledning 

Den kanske viktigaste utgångspunkten för projektet att utveckla en 
flerfaktorteori om etniska relationer i Sverige är den teoretiska, 
begreppsmässiga och metodmässiga splittring inom forskningen 
om etniska relationer och invandrarfrågor, som vi kunnat konstat
era under arbetet med boken "Etnisk diskriminering och social 
identitet". Behovet av en tvärvetenskaplig koordinering i fråga om 
begreppsapparat och metoder framstod därvidlag som mycket 
stort, vilket även betonats av de forskare, som försökt göra över
sikter över forskningsområdet. Forskningen om etniska relationer 
(jag använder uttrycket som en paraplybeteckning för forskning 
om invandrarfrågor, migrationsprocesser, etnisk och kulturell 
identitet m m) engagerar i dag forskare från en rad discipliner, 
som socialantropologi, sociologi, psykologi, pedagogik, lingvistik, 
nationalekonomi, statsvetenskap, idéhistoria, historia och etnologi. 
Mängden forskningsprodukter av varierande kvalitet ökar ständigt 
och blir alltmer svåröverskådlig, icke minst på grund av de olik
heter i teoretiska och metodologiska ansatser, som dessa änmen 
utvecklat. Bilden bUr ännu mer komplicerad om man betänker, att 
det även inom varje ämne förekoirmier olika teoretiska traditioner, 
som används inom forskningen om etniska relationer. 

Behovet av en övergripande tvärvetenskaplig koordinering 
på detta komplexa område har klart formulerats i det "Förslag till 
program för forskning i invandrarfrågor", som Programkommittén 
för forskning i invandrarfrågor vid Humanistiska-Samhällsveten
skapliga Forskningsrådet (HSFR) formulerade 1979-08-09: 

"Rent allmänt kan konstateras, att teoretiserandet kring 
ickeekonomiska faktorer (i migrationsprocesser) hör till de 
minst utvecklade. Vi efterlyser satsningar på bred tvärve
tenskaplig teoribildning kring internationell migration för 
att uppnå en mer balanserad och realistisk helhetsbild." 

"I den situation invandringsforskningen i Sverige befinner 
sig i dag bör en satsning pa den internationella migration-
ens teori ges mycket hög prioritet. För att kunna väga 



bland olika frågeställningar och synvinklar på invandrar
frågor behöver forskarna utveckla tvärvetenskapliga, teo
retiska ansatser, eller kanske snarare arbeta med konstruk
tionen av breda systematiska referensramar för att orga
nisera existerande kunskap." 

Mångfalden av teoretiska och metodologiska ansatser inom forsk
ningen på dessa områden har vissa fördelar, främst kanske på 
grund av att den medför teoretisk och metodologisk pluralism, 
som hindrar låsning vid enbart vissa legitima teorier och metoder, 
vilket skulle begränsa möjligheten att förstå det komplicerade 
problemfältet. Å andra sidan leder en okoordinerad och näst intill 
kaotisk pluralism till att en mängd forskningsresultat och teoretis
ka ansatser produceras med allt mindre möjligheter att bedöma 
dels i vilken utsträckning resultaten stöder eller motsäger varand
ra, dels i vilken utsträckning resultaten och teorierna i grund och 
botten syftar på samma företeelser, trots att dessa beskrivs och 
förklaras med olika begreppsapparater. Gränsen mellan pluralism 
och kaos är lätt att passera. 

Ett någorlunda stabilt kunskapsunderlag är nödvändigt för 
eventuella åtgärder, som skulle kunna minska risken för etniska 
konflikter, eller snarare för att ofrånkomliga konflikter löses med 
våldsmedel, i ett relativt ungt och tidigare kulturellt homogent 
invandrarsamhälle som Sverige. Den okoordinerade pluralismen 
försvårar möjligheten att avgöra vad som är ett någorlunda stabilt 
kunskapsunderlag. Ett aktuellt exempel är den långdragna debat
ten om tvåspråkighet och hemspråksundervisning, som förs mellan 
forskare med förankring i olika teoretiska och ideologiska läger. 
Kunskapsunderlaget för konstruktiva och realistiska åtgärder på 
området blir därigenom minst sagt problematiskt. Ett annat exem
pel är den osäkerhet som råder om vilka de långsiktiga konsekvens
erna kan bli av bejakandet av den etniska/kulturella identiteten hos 
minoritets- och invandrargrupper. Särskilt i den internationella 
forskningen tycks denna osäkerhet vara påtaglig, vilket yttrar sig 
bl a i mängden av artiklar och rapporter som kommer fram till vä
sentligt olika slutsatser i frågan (se t ex Allwoth 1980; Dillingham 



1981; Juliani 1982; Keyes 1981; Kubat & Hoffman-Nowotny 
1982; Mason 1982; Seeman 1981; Yinger 1981). 

Det ovan sagda bör inte tolkas så att jag anser det möjligt 
att utan vidare pressa in detta enorma och komplexa forskningsfält 
i en enda mall. Något sådant är säkert inte möjligt. A andra sidan 
är det viktigt, särskilt med hänsyn till de svåra vetenskapsteoretis
ka, metodologiska och kunskapssociologiska problem som känne
tecknar samhälls- och beteendevetenskapema, att i möjligaste mån 
sträva efter vad jag skulle vilja kalla en "komplementär plura
lism", som förenklat sett innebär att man försöker göra de olika 
teoretiska och metodmässiga ansatserna så jämförbara som möjligt 
och ser efter i vilken utsträckning de kan komplettera varandra, i 
stället för att - som så ofta nu sker vara varandras motpoler. Lyck-
hgtvis kan man spåra allt tydligare tendenser till sådana komple
mentära synteser, som utgår ifrån premissen att ingen teoretisk el
ler metodologisk ansats ensam kan ge den kunskap som är nöd
vändig för förståelsen av komplexa psykosociala företeelser (se 
t ex Marsh & Campbell 1982 i fråga om forskning kring aggres
sion och våld). 

Då den urprungliga målsättningen med vår bok var att 
skaffa oss en bred översikt över teoribildning och empirisk forsk
ning inom området etniska relationer för att få en bättre grund för 
fortsatt egen forskning, började vi arbeta med en mycket omfat
tande litteraturgenomgång. Ganska snart fann vi emellertid mång
falden av till varandra orelaterade teorier och forskningsresultat 
vara så stor, att vi ansåg oss nödsakade att kraftigt sovra bland 
teorierna och resultaten för att successivt vaska fram sådana ansats
er, som inte var redundanta och som vi från våra utgångspunkter 
ansåg vara de mest fruktbara i förklaringshänseende. Vi fann där
vidlag att begreppet "identitet" - personlig/ social/etnisk - framträd
de som ett slags teoretisk "lins", som knöt samman de teoretiska 
ansatser vi lyft fram och gav mening åt de tidigare disparata em
piriska resultaten. I del III i boken behandlar vi således ganska 
ingående det psykologiska och socialpsykologiska identitetsbe
greppet, som grundval för en analys av etnisk identitet och etnici-



tet. Etnisk identitet och etnicitet framstår här som den teoretiska 
kärnan i problemområdet "etniska relationer". Den empiriska 
forskning och de teoretiska ansatser, som ligger till grund för vår 
analys i del III i boken visar samtidigt hur svårt det är att göra de 
olika resultaten och ansatserna jämförbara och - i bästa fall - kom
plementära. 

Kring identitetsbegreppet som en teoretisk kärna samlade vi 
så några teoretiska perspektiv som vi ansåg kunde komplettera 
varandra i en syntes. I fem kapitel i del IV i boken presenteras 
följaktligen närbilder av fem teoretiska ansatser; referensgruppste
orin, attributionsteorin, teorin om social identitet, teorier om etnisk 
stratifiering (kulturell arbetsdelning och etniskt kluven arbetsmark-
nad)samt den sociobiologiska teorin. Vi hävdar givetvis inte att 
vårt val av ansatser till syntesen är invändningsfritt. Vi har dock 
under genomgången av teorier och empirisk forskning i del I och 
n i boken försökt att relatera teorier och resultat till varandra på ett 
sådant sätt, att endast teorier med något empiriskt stöd klarat sig 
igenom gallringen. I del IV analyserar vi teoriemas förutsättningar 
och begränsningar något djupare för att bättre kunna avgöra vilka 
bidrag de kan lämna till den komplexa syntesen. 

För att kunna avgöra om och på vilket sätt olika teoretiska 
ansatser kan komplettera varandra i en fruktbar syntes är det nöd
vändigt att undersöka, i vilken utsträckning teoriernas grundläggan
de antaganden om de studerade fenomenen är förenliga med var
andra, samt i vilken utsträckning olika teorier om vissa företeelser, 
både inom en disciplin och i angränsande ämnen, verkligen talar 
om samma företeelser fast med olika begreppsapparater. Likhet i 
fråga om de begreppsetiketter som används för beskrivning av den 
studerade företeelsen - 1  ex "identitet", "etnicitet", "fördomar" osv 
- kan i en del fall vid närmare analys visa sig dölja grundläagande 
olikheter i antaganden om den studerade företeelsens natur och 
egenskaper, på sanraia gång som man i många andra fall kan visa 
att forskarna egentligen diskuterar samma företeelse, som beskrivs 
med mycket olika begrepp. Det krävs därför en ingående analys av 
teoriemas begreppsapparater, antaganden och förklaringsprinciper 



innan man kan konstatera, att teorierna bidrar med relativt unika 
förklaringar av olika aspekter på en och samma komplexa före
teelse och kan därför ge var sitt bidrag till förståelsen av helheten. 
Ett exempel på en svårforcerad och delvis ofruktbar terminologisk 
snårskog är teoribildningen och forskningen kring begreppen iden
titet och självuppfattning, (self-concept) som vi försökt analysera 
och systematisera i kapitel 9 och 10 i boken. Fortfarande är be-
greppsfloran på området mycket frodig och rätt förvirrad, vilket 
ger fog för fortsatt rensning och systematisering (se t ex Rosen
berg 1981 och Gecas 1982 för aktuella översikter). 

Ett annat angränsande exempel på en onödig polarisering 
av teoretiska perspektiv som "totaliseras" och ger upphov till 
ofruktbar polemik och låsta positioner, är det "primordialistiska" 
och det "situationistiska" (eller instrumentella) perspektivet på den 
etniska identitetens och etnicitetens väsen (Lange & Westin 1981, 
kap. 11 och 12; Keyes 1981; Nagata 1981; McKay 1982). Polari
seringen återspeglar en av huvudklyftorna mellan i olika tradition
er förankrade läger inom samhälls- och beteendevetenskapen, som 
gett upphov till väsentligt olika synsätt på människan och de psy-
kosociala processerna. Om perspektiven "totaliseras" och uppfat
tas som varandra uteslutande, konkurrerande alternativ - vilket 
ofta är fallet - leder detta till en dogmatisk överbetoning av en 
aspekt hos en komplex företeelse, som tillgodoser de ofta djupt 
liggande ideologiska behov som inte sällan döljer sig bakom för
ment teoretiska ställningstaganden. En närmare analys av de två 
perspektiven i fråga om teoretiska utgångspunkter och den empi
riska forskning de gett upphov till (som vi genomfört i kap. 11 och 
12 i vår bok), ger vid handen att ingetdera perspektiv ensamt kan 
täcka hela komplexiteten i de empiriska exemplen, samtidigt som 
de var för sig lyfter fram en väsentlig aspekt på etnisk identitet och 
etnicitet. Tillsammans kan de i en komplementär relation ge en 
djupare och mera realistiskbild av den etniska identitetens väsen 
och funktioner, än de någonsin kunnat göra som varandras antites
er (jfr McKay 1982). 



Det framgår således att etniska relationer är ett synnerligen 
komplext problemområde, som skär igenom alla skikt i männi
skans existens och samhälleliga verksamhet. Det är helt uppenbart 
att en djupare förståelse av detta rika fält, som inrymmer förete
elser förtöjda i de djupaste rötterna i människans psykosociala vä
sen, inte kan uppnås enbart utifrån kunskaper producerade inom 
ett enda ämne, ännu mindre en enda teori. Varje försök att förklara 
och första dessa fenomen enbart utifrån ett perspektiv innebär 
ofrånkomligt en reduktionistisk inskränkning av möjligheten till 
användbar och djupare kunskap. En teori som vore tillräckligt rik 
för att omfatta de etniska relationemas mest väsentliga aspekter 
måste därför av nödvändighet bli en komplex, tvärvetenskaplig 
flerfaktorteori, som arbetar parallellt inom det psykosociala ske
endets alla skikt. 

Utifrån sådana överväganden presenterar vi följaktligen i 
del IV i vår bok fem teoretiska ansatser som vi tror på ett fruktbart 
sätt kan komplettera varandra i en tvärvetenskaplig flerfaktorteori 
om etniska relationer. De fem ansatserna kan egentligen reduceras 
till fyra, då referensgruppsteorin med fördel kan betraktas som en 
aspekt på teorin om social identitet (låt vara att inte alla forskare 
som fortfarande arbetar inom referensgruppstraditionen skulle 
acceptera detta; se t ex Singer 1981). 

Självfallet innebär inte detta att de fyra perspektiven har 
knivskarpa gränser. De täcker varandra till en del, och kan med 
säkerhet kompletteras med ytterligare perspektiv - jag återkommer 
till detta i avsnitt 2.2 i det följande. I kapitel 18 i boken lägger vi 
så fram en första skiss till en komplex flerfaktorteori om etniska 
relationer, där de tidigare analyserade teoretiska ansatserna får 
arbeta tillsammans i en generativ modell över de processer, som 
(bland annat) leder till att etoisk diskriminering och etnisk konflikt 
uppstår. Modellen bygger på en relativt ingående analys av alla de 
förutsättningar, som måste vara för handen för att dessa företeelser 
skall uppträda. Modellen beskriver tre parallella plan - föreställ
ningssammanhanget, interaktionssammanhanget och det samhälle
liga sammanhanget - som motsvarar de från andra sanmianhang 



kända begreppen intraindividuell, interindividuell och strukturell 
kontext eller nivå. 

Det är i det närmaste ofrånkomligt att en första version av 
en sådan modell måste bli både komplicerad och ganska abstrakt. 
Att utveckla en tvärvetenskaplig teoretisk syntes inom detta områ
de är förvisso inte gjort i en handvändning. Den version av model
len som presenteras i kapitel 18 bör därför betraktas som ett teore
tiskt embryo i sin första utvecklingsfas. Modellen måste utveckla, 
under ytterligare några faser med en kontinuerlig växelverkan mel
lan empiriska studier och teoretisk fördjupning och precisering, i 
samarbete med företrädare för andra discipliner, främst social
antropologi, sociologi och ekonomi. 

2. Teoriförankrad analys av attitydundersökningen och 
utveckling av en "rammodell" för vidare forskning. 

2.1 Attitydundersökningens teoretiska förankring och metodo
logiska begränsningar. 

Med hänsyn till de begränsningar av tidsmässig och metodologisk 
art, som jag berört något under punkt 1.2 ovan, var det inte möjligt 
att utforma attitydundersökningen med hänsynstagande till hela 
den teoretiska begreppsapparat, som vi presenterade i del III och 
del IV i vår bok. Det var t ex inte möjligt att på ett meningsfullt 
sätt pröva några hypoteser härledda från teorin om kulturell ar
betsdelning och etniskt kluven arbetsmarknad, och självfallet inte 
heller från den sociobiologiska teorin. Vi begränsade oss därför till 
följande uppsättning teoretiska begrepp, som huvudsakligen kret
sar kring teorin om social identitet och attributionsteorin: social 
och etnisk identitet, självuppfattning (i grupptermer och individ
uella termer), självvärdering, självattributioner, föreställningar om 
etniska grupper och etniska relationer, upplevd kulturell distans 
och etniska stereotypier. 

Vi har i viss utsträckning försökt använda den modell för 
attitydstudier som utarbetats av Fishbein & Ajzen (se t ex Fishbein 



1980), i så måtto att vi försökt skilja mellan föreställningar, vär
deringar och intentioner gentemot invandrare och invandring. I 
viss mån har även Triandis' komplexa begrepp "den subjektiva 
kulturen" (se Lange & Westin 1981, sid 210) funnits i bakgrund
en. 

Då en attitydsurvey i första hand bör uppfattas som ett de
skriptivt instrument, bör de samband och strukturer i data, som 
korstabuleringar, faktoranalyser och andra deskriptiva analysme
toder kan avtäcka, i första hand ses som antydningar om möjliga 
orsakssamband, om man tillsvidare bortser från de grundläggande 
svårigheter som användning av orsaksbegreppet i samband med 
surveydata aktualiserar. Vad beträffar innebörden i de psykologis
ka variabler, som byggts in i intervjuformuläret, måste man först 
och främst ta hänsyn till de betingelser under vilka intervjuperson
erna avger sina svar: en entimmesintervju med 102 frågor och kort 
betänketid inför varje fråga. Vissa av de psykologiska processer 
och företeelser (t ex självuppfattning, självvärdering, föreställ
ningar om komplicerade sociala förhållanden m m), som svaren på 
intervjufrågorna avses vara indikatorer på, är så subtila och svår-
fångade (och i en del fall säkerligen halvmedvetna), att det vore 
klart orealistiskt att vänta sig att svaren kan ge någon djupare och 
mera stabil information. Forskningen kring situationella betingels
er för psykologiska processer (se t ex Magnusson 1981; lessor 
1981; Nystedt 1981; Argyle m f l  1981) ger vid handen, att den 
situationsbetingade variationen hos dessa processer är olika för 
olika personer och är ofta större än stabiliteten hos en och samma 
person över många situationer. Denna omständighet uppmärksam
mas i allt större utsträckning i diskussioner om forskningsmetoder 
(se t ex Brenner 1981), där man kunnat visa att det i många fall är 
individens tolkning av och hypoteser om den situation han försatts 
i, som har den avgörande betydelsen för hans reaktioner och svar, 
och inte - som traditionell metodologi oftast förutsätter - de varia
bler som forskaren anser sig kontrollera. 

En intervju i en attitydundersökning kan således betraktas 
som en viss typ av social situation och de svar intervjupersonen 



ger är i okänd utsträckning en funktion av personens tolkning och 
upplevelse av situationen (jfr Brenner 1981). Pi ven andra ofrån
komliga betingelser i en sådan situation medför en kraftig begräns
ning av det som brukar kallas "den ekologiska validiteten" hos 
svaren, dvs den utsträckning i vilken svaren äger giltighet utanför 
undersökningssituationen (jfr Cicourel 1982). Denna problematik 
är betydligt djupare än vad som vanligtvis åsyftas i diskussioner 
om felkällor av typen "social önskvärdhet". Vi har dock försökt att 
i den utsträckning det var möjligt bygga in garderingar mot denna 
"enklare" typ av social önskvärdhet i intervjuformuläret. 

2.2 Ett exempel på  en genomförd uppföljningsstudie. 

För att inom ramen för de medel som Diskrimineringsutredningen 
anvisats för attitydundersökningen ändå något fördjupa analysen 
av de teoretiskt relevanta resultaten, har en mindre uppföljningsun
dersökning av 30 personer valda utifrån ett "toleransindex" ge
nomförts (15 "high-scorers" och 15 "low-scorers". Dessa personer 
undersöktes med en modifierad version av en metod för analys av 
social identitet, utarbetad av M. Zavalloni i Montreal (se Lange & 
Westin 1981, kap. 10). Metoden gör det möjligt att avtäcka struk
turen i en människas föreställningar om de grundläggande sociala 
kategorier/grupper - kön, yrke, ålder, nationalitet osv - som hon 
tillhör och mer eller mindre identifierar sig med. Metoden möjlig
gör även en ganska subtil analys av relationen mellan en männi
skas självuppfattning (både i fråga om dess innehåll och dess emo
tionella valör) å ena sidan och hennes uppfattningar om dels de 
sociala kategorier hon själv tillhör, dels de som hon inte tillhör, å 
den andra. 

Resultaten av dessa analyser stöder, tillsammans med 
svarsmönstren på de frågor i attitydformuläret, som syftade på 
intervjupersonemas självvärdering och självkänsla, vissa hypotes
er vi formulerat utifrån teorin om social identitet. De intolerantas 
identitet tycks vara mera beroende av identifikation med sociala 
kategorier än de tolerantas, och den nationella tillhörigheten intar 



hos dem något av en särställning. De intoleranta förefaller även 
mindre benägna att acceptera att de negativa drag de kan identifi
era hos de grupper de själva tillhör även kan gälla dem själva som 
individer. De har även svårare att tänka sig egenskaper eller kän
netecken hos andra folkgrupper, som de själva skulle vilja tillägna 
sig. 

Denna uppföljningsstudie, som genomfördes ca 6 månader 
efter huvudundersökningen, ger relief och viss extern förankring 
åt de teoretiskt relevanta men metodologiskt problematiska resul
taten av attitydsurveyn. Även om de 30 undersökta personerna inte 
kan betraktas som representativa subsampel ur delpopulationerna 
"de toleranta" och "de intoleranta", innebär det faktum, att resulta
ten av identitetsstudien stöder våra hypoteser och uppvisar me
ningsfulla samband med relevanta svarsmönster i attitydstudien, 
en viss extern validering av både den teoretiska referensramen och 
surveyresultaten. 

Vederbörlig försiktighet måste iakttas ifråga om denna slut
sats om man betänker de begränsningar som kännetecknar flera av 
de frågor som ingår i attitydundersökningen. De index som kon
struerats (intolerans-tolerans, självvärdering nmi) är långtifrån in-
vändningsfria, då det inte funnits möjligheter att mera omsorgs
fullt pröva ut dem i förväg. Även om den psykologiska variabeln 
"självvärdering" i attitydstudien efter diverse justeringar gett me
ningsfulla svarsmönster och samband, är det utifrån en närmare 
analys av de frågor som utgör indikatorer på denna variabel lätt att 
inse att de långtifrån är optimala. Om man tar hänsyn till komplex
iteten i begreppen "självuppfattning" och "självvärdering" i fråga 
om struktur, innehåll, emotionell valör och situationeli variation 
( j fr  Rosenberg 1981, 1979; Alexander & Wiley 1981; Gecas 
1982), är det närmast förvånande att de frågor vi använt ger så pass 
tydliga resultat. De meningsfulla resultaten från den uppföljande 
identitetsstudien födde tanken att flera sådana uppföljande under
sökningar, i vilka strategiskt valda grupper ur det riksrepresentati
va stickprovet från attitydundersökningen undersöks med olika 
metoder, både kvalitativa och kvantitativa, skulle ytterligare vidga 



möjligheterna att fördjupa analysen av de teoretiskt relevanta re
sultaten. 

Ytterligare ett argument som talar för det fruktbara i sådana 
uppföljningsstudier är behovet av metodologisk innovation inom 
forskningen om etniska relationer. Den metodarsenal som används 
inom den svenska forskningen på detta område ter sig inte särskilt 
välförsedd. Några få  metoder återkommer ständigt, men då de 
forskare som använder dem ofta har olika teoretisk förankring, blir 
resultaten ofta omöjliga att jämföra även om likartade metoder an
vänds. Man möter i stort sett aldrig teoretiskt och metodologiskt 
mångfasetterade forskningsansatser, där flera metoder samverkar 
för att komplettera varandra utifrån en komplex teoretisk bak
grund. 

Hur intressant och fruktbar Zavallonis identitetsanalys än 
ter sig i ovan nämnd tillämpning, har den självfallet också sina be
gränsningar. Den har huvudsakligen en socialpsykologisk-kognitiv 
inriktning och begränsar därför identitetsanalysen till sociala kate
gorier/grupper och deras relationer inom triaden "jag - vi - de". 
Förvisso är en sådan analys viktig och meningsfull och kan ge un
derlag även för subtila tolkningar, som Charles Westin genomfört 
i sex fördjupade fallstudier, valda bland de ursprungliga 30. Men 
de identitetsskapande element - identialer - som avgränsas i analy
sen utgörs enbart av sociala kategorier och de attribut som indivi
den tilldelar dem. Attributen blir därigenom sociala i ordets egent
liga betydelse "avser grupper eller kategorier", vilket innebär att 
de konstituerar stereotypier. Detta är nu inte något uppseendeväck
ande, då stereotypier j u  är en nödvändig förutsättning för social 
identitet, vilket vi visat i vår bok (Lange & Westin 1981, kap. 11). 
Då den totala identiteten innehåller avsevärt mer än identifikation
er med sociala kategorier (jfr Lange & Westin, kap. 9-10; Rosen
berg 1979; Ouvinen-Birgerstam 1982) och självvärderingen eller 
självkänslan av allt att döma är en komplex funktion av de dyna
miska och situationskänsliga relationerna mellan identitetens alla 
komponenter (jfr Rosenberg 1981; 1979; Gecas 1982; Mortimer 
m f l  1982; Turner 1982), bör en identitetsanalys som relateras till 



självvärdering och attityder omfatta även andra komponenter. Za-
vallonis metod, åtminstone i den version vi använt, påtvingar även 
ett slags tidlöshet på den identitetsstruktur den avtäcker. Triaden 
"jag - vi - de" är således sådan den är i ett visst ögonblick, oberörd 
av det förflutna och framtiden. Men spår av det jag varit lever kvar 
i mig som påminnelser om det jag velat vara och det jag orkat bli, 
ett slags sediment av bilder som ger relief åt det jag - och andra 
tycker att jag är i dag och det jag drömmer om att bli. Det är denna 
dynamiska helhet, förtöjd i det förflutna, som inverkar på männi
skors sätt att uppfatta och värdera sin sociala omgivning, däribland 
invandrare. 

En intressant uppföljning av resultaten från identitetsunder
sökningen med Zavalloni-metoden skulle kunna genomföras med 
hjälp av den metod som Weinreich (1982) utarbetat för analys av 
identitetens innehåll och struktur. Den utgår ifrån Kelly's teori om 
"personal constructs" och den s k gridtekniken samt Eriksons iden
titetsteori. Metoden, som når även de identitetsaspekter, som Za-
vallonis analys utelämaiar, har framgångsrikt använts vid analys av 
både psykologiska och socialpsykologiska frågeställningar. Wein
reich (1982) och Liebkind (1982) har med givande resultat använt 
metoden i undersökningar av etnisk identitet och identitetskonflikt
er hos olika grupper. Jag återkommer till detta längre fram. 

2.3 Utveckling av en "rammodell" för vidare forskning utifrån 
en analys av de metodologiska begränsningarna i attitydunder
sökningen. 

2.3.1 Problematisering av bakgrundsvariabler: handUngsförmed-
ling. 

I de flesta surveyundersökningar - även sådana där psykologiska 
variabler förekommer - brukar man traditionellt indela de förekom
mande variablerna i tre huvudklasser: bakgrundsvariabler, mellan-
kommande variabler och beroende eller effektvariabler. Denna 
terminologi har sitt ursprung i de experimentella undersökningsde
sign som utvecklats för analys av orsaksrelationer i kontrollerade 



situationer. Orsaksbegreppet har emellertid en problematisk status 
i all psykosocial forskning och den metodologiska diskussion som 
förts under 60- och 70-talen framförallt inom socialpsykologin har 
klart visat på de svårigheter som orsaksanalys möter även i de 
mest välkontrollerade experiment (se t ex Brenner 1981; lessor 
1981; von Cranach & Harre 1982). 

Det är välbekant att de krav på kontroll och manipulation 
som experimentella orsaksanalyser i bästa fall kan tillgodose inte 
alls kan uppfyllas i surveyundersökningar. I den mån man vill ut
tala sig om orsaksrelationer på grundval av surveydata, kan de 
grundläggande kraven på kontroll och manipulation av relevanta 
variabler endast i viss mån uppfyllas i efterhand, vilket brukar kal
las statistisk kontroll. Till grund för sådana efterhandsmanipula
tioner, för vilka det finns en rad tekniker, ligger sundafömuftsmäs-
siga överväganden om rimliga och tänkbara tidsrelationer mellan 
de inblandade variablerna. I det enklaste fallet föreställer man sig 
den kausala kedjan i form av sekvensen oberoende-mellankom-
mande-beroende variabel, med orsakspilen riktad från vänster till 
höger. Under de senaste 15 åren har mera sofistikerade metoder 
för prövning av orsaksmodeller på icke-experimentella data ut
vecklats, som tillåter även komplicerade interaktioner och förmed
lingar mellan variablerna. Metoderna är kända under namn som 
path-analys, log-linjära modeller och strukturella ekvationsmodell
er ( jfr  Jöreskog & Wold 1982; Pedhazur 1982). Allt oftare an
vänds sådana metoder i undersökningar med huvudsakligen psy
kologiska variabler (se t ex Bentler 1980; Bynner 1981; Huba m fl 
1982). 

I de flesta surveyundersökningar betraktas vissa variabler 
som oproblematiskt oberoende med avseende på effektvariablerna 
och därför orsaksmässigt primära: kön, ålder, utbildning, inkomst, 
bostad är de vanligaste exemplen. Om undersökningen innehåller 
psykologiska variabler, t ex attityder, brukar dessa för det mesta 
lika oproblematiskt betraktas som beroende eller effektvariabler. 
Till grund för sådana indelningar ligger uppfattningen att egen
skaper som kön, ålder eller yrke tidsmässigt ligger "före" de psy



kologiska egenskaperna och måste därför vara orsaksmässigt 
överordnade dessa. Det förefaller även som om själva begreppen 
"oberoende" eller "bakgrund" implicerade föreställningar om att 
individen inte väljer dessa egenskaper utan snarare drabbas av 
dem, vilket i sin tur har kausala konsekvenser för hans psykolo
giska utrustning, t ex attityder. 

På ett plan är detta förvisso skäligen enkelt: man väljer inte 
sitt kön eller sin ålder, lika litet som man väljer sitt klassursprung. 
Den teori som skulle hävda att individens inställning till invand
rare påverkar hans kön skulle nog även i dessa ockulta tider be
traktas som absurd. Men om man skärskådar dessa egenskaper 
närmare och låter bli att betrakta dem som enbart enkla klassifika-
tioner man-kvinna eller 20-30 år och 30-40 år, visar det sig att det 
bakom dessa till synes oproblematiska kategoriseringar döljer sig 
ytterst komplicerade fenomen, som vid närmare analys patagligt 
problematiserar dessa variablers "oberoende", orsaksmässigt själv
ständiga status. Det är först då dessa egenskaper blir riktigt intres
santa. 

En växande insikt om dessa problem under bearbetningen 
av data från attitydundersökningen tvingade oss att tänka igenom 
de grundläggande förutsättningarna för tolkningen av resultaten. 
Så småningom började vi skönja konturerna av ett slags allmän 
"rammodell", dels för bearbetning av surveyresultaten, dels även 
för den fortsatta forskningen kring flerfaktorteorin om etniska re
lationer. Modellen tycktes särskilt fruktbar för de teorirelevanta 
uppföljningarna av vissa resultat från attitydstudien. En huvudidé 
bakom modellen syftar på den problematisering av bakgrundsva
riabler vars förutsättningar jag diskuterat ovan. En bra exemplifi
ering av dessa tankegångar utgörs av variabeln "kontakt med in
vandrare". I flera undersökningar av attityder till invandrare (se 
t ex Berry m fl 1977) har denna faktor betraktats som orsaksvaria
bel och tilldelats rollen av oberoende variabel i analysen av data. 
En stunds eftertanke och konsultation av egna erfarenheter ger 
emellertid vid handen, att kontakt med invandrare kan vara en 
konsekvens av ens inställning till dessa i minst lika stor utsträck



ning som den kan vara "orsak" till inställningen eller attityden. De 
betingelser under vilka kontakter mellan majoritetskulturens med
lemmar och invandrarna initieras och äger rum är mycket varier
ande, från nästan helt ofrivilhg "exponering" där människor utan 
egen förskyllan "utsättes" för varandra, till målmedvetna och av
siktliga kontaktsökande handlingar. Om "kontakt med invand
rare", uppskattad med en lämplig fråga, betraktas som en endi-
mensionell "variabel" som definitionsmässigt föregår attityder, fö
reställningar och intentioner gentemot invandrare, missar man helt 
säkert den intrikata roll som kontakt spelar i relationer mellan et
niska grupper. Individens genom intervjusvar uppskattade "läge" 
på variabeln "kontakt med invandrare" måste således ses som i va
rierande proportioner sammansatt av ofrivillig exponering (som 
inte ens kunnat undvikas) och resultat av målinriktade handlingar. 
Att låg grad av kontakt med invandrare i surveydata sammanfaller 
med låg själ v värdering och intolerans bör då snarare tolkas som 
uttryck för interaktion mellan negativ självuppfattning och obenä
genhet att utsätta sig för oprövade konfrontationer, än som tecken 
på en enkel orsaksrelation där kontakten är en orsaksfaktor. Man 
skulle således kunna säga att den mängd av kontakt med invand
rare, som en individ redovisar i sitt intervjusvar, är i varierande 
utsträckning en konsekvens av individens målinriktade handlingar, 
dvs är i olika grad förmedlad av eller genom individens handlin
gar. Graden av handlingsförmedling kan därför betraktas som en 
faktor av grundläggande betydelse i analyser av relationer mellan 
människans livsomständigheter och hennes psykologiska känne
tecken. 

"Graden av handlingsförmedling" hos en individs livsom
ständigheter kan således generellt definieras som den utsträckning, 
i vilken omständigheterna i en människas liv - både aktuella och 
biografiska - är och/eller uppfattas vara konsekvenser av hennes 
egna målinriktade handlingar. Ett annat bra exempel på en lik
nande problematisering av en till synes enkel och objektiv "bak
grundsvariabel" är bostadsförhållanden. Det finns olika sätt att 
klassificera bostadsförhållanden i surveyundersökningar, som 



dock i stort sett alla utgår ifrån att dessa förhållanden är faktiska 
och yttre, dvs objektiva. Möjligen i de bostadssociologiska under
sökningar där målvariabeln är "trivsel" får dessa klassifikationer 
en mera nyanserad prägel. Men livsomständigheten "bostadsför
hållanden" är på samma sätt som kontakt med invandrare (och 
med andra människor) i varierande utsträckning en konsekvens av 
människans målinriktade handlingar och strävanden. I ännu dju
pare perspektiv bör man se dessa handhngar och strävanden mot 
bakgrunden av den komplexa, mer eller mindre dynamiska och 
med tiden skiftande "struktur av möjligheter", som varje människa 
som kommer till världen i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt 
har framför sig som en knippe möjliga framti der. Somliga kallar 
detta "opportunity structures", andra "livschanser" (jfr Dahrendorf 
1979; Lithman 1981). 

Konkret innebär detta att det faktum att personen X bor i 
Fisksätra och personen Y i Saltsjöbaden inte kan betraktas som 
endast en yttre, objektiv betingelse som utövar kausalt inflytande 
på både X:s och Y:s attityder. Innan de kan bidra till förklaringar 
av människornas psykologiska kännetecken måste dessa yttre 
betingelser analyseras i termer av handlingsförmedling, som i sin 
tur bör ses i ljuset av de möjligheter som människorna hade eller 
tyckte sig ha vid det närmast föregående steget i sina demografis
ka karriärer. Det är troligt att det faktum att X bor i Fisksätra är i 
mindre grad en konsekvens av hans egna strävanden än vad Y:s 
boende i Saltsjöbaden är en konsekvens av dennes ansträngningar. 
A andra sidan inser man lätt att när boendet redan är ett faktum, 
erbjuder det område man bor i olika förråd av möjliga erfarenhet
er. Det bor fler invandrare i Fisksätra än i Saltsjöbaden och de 
svenskar, som bor där på anvisning från bostadsförmedlingen med 
minimal valfrihet, uppfattar den exponering för andra kulturer de 
anser sig utsatta för annorlunda än de svenskar, som av en eller 
annan anledning medvetet sökt sig dit. Y:s initiala livschanser 
innehöll kanske självklarheten att ärva villan efter sina föräldrar 
och handlingsaspekten på hans aktuella bostadssituation består 
snarare i handlingen att inte flytta. 



I andra typer av undersökningar, t ex etnologiska och social
antropologiska, som inte primärt syftar till analyser av stora 
mängder av data på aggregatnivå, finner man mycket oftare denna 
mera nyanserade, interaktionistiska syn på objektiva livsbetingel
ser (se t ex Daun 1980; Lithman 1982). Detta sammanhänger gi
vetvis med dessa discipliners traditionella intresse för idiografiska 
studier med i första hand kvalitativa data. Men även inom den 
alltmer accentuerade strömning inom psykologin, som går under 
namnet "situationistisk psykologi", finner man starkt stöd för upp
fattningen att människans yttre livsbetingelser, både sociala och 
fysiska, kan ha konsekvenser för hennes psykiska funktioner och 
handlingar först efter att ha blivit förmedlade till hennes upple
velsemässiga, fenomenella, "proximala" värld (jfr Jessor 1981). 
Demografiska och socioekonomi ska betingelser uppfattas enligt 
det synsättet som "distala" (avlägsna) med avseende på sin förmå
ga att förklara mänskliga handlingar. För att kunna bidra till för
klaringar av dessa handlingar måste de transformeras till närlig
gande, "proximala" betingelser som kan upplevas och omsättas i 
handling. Det är å andra sidan sant att främst den fysiska miljön, 
men även den sociala, kan utsätta människor för direkt, oförmed
lad kausalitet - strålning, miljögifter (som inte behöver upplevas 
för att verka), klimat, våld, tvångsflyttning. Den stora majoriteten 
av sociokulturella faktorer påverkar dock människor indirekt ge
nom proximal förmedling. Liknande idéer om distal och proximal 
kausalitet i psykosociala sammanhang utvecklades av oss i vår bok 
(Lange & Westin 1981, kap. 18). 

Även andra, ur en synvinkel objektiva omständigheter i en 
människas livssammanhang kan problematiseras på liknande sätt. 
Hos en vuxen människa är yrke eller sysselsättning ett faktum som 
kan fastställas objektivt och som samtidigt tillhandahåller ett slags 
psykosocialt livsrum för individen i fråga. Detta medför i sin tur 
ett mer eller mindre profilerat spektrum av möjliga erfarenheter. 
På samma gång kan yrke och sysselsättning vid en viss tidpunkt i 
en människas livsbana, t ex när hon i en intervju utsätts för frågor 
om sin inställning till invandrare, på liknande sätt som ovan ses 



som i högre eller lägre grad en konsekvens av hennes tidigare 
strävanden. En svårighet inställer sig här: om man vill utröna i 
vilken utsträckning en människas aktuella sysselsättning är ett 
resultat av målmedveten strävan, har man i de flesta fall endast 
tillgång till individens egna uppfattningar om detta förhållande, 
dvs hans självattributioner av misslyckanden och framgångar i det 
förflutna. Då människor kontinuerligt tolkar och sannmanfattar den 
avverkade delen av sina livsbanor, vilket sker genom ett komplext 
filter bildat av självuppfattning (där yrkesrollen är en del), själv
känsla, aspirationsnivå, referensgrupp, livsmål mm, blir en männi
skas förklaringar till sina aktuella livsbetingelser, t ex sysselsätt
ning, alltid en mer eller mindre realistisk rekonstruktion av det 
förflutna, ställd mot den framtid som håller på att konstrueras. Den 
verkliga händelse- och handlingskedja, som lett fram till den ak
tuella situationen, blir i många fall omöjlig att avslöja. Icke desto 
mindre förhåller det sig nog så att yrke och sysselsättning får sin 
förklarande, eller, om man så vill, kausala, relevans först när de 
ses genom ett komplext prisma av ovan skisserat slag. 

Även kön, som är en biologisk kategori med stor social 
relevans, är i själva verket en mångdimensionell egenskap. Med 
största säkerhet grundläggs ett antal utgångsbetingelser av både 
biologiskt och psykologiskt slag redan i det ögonbhck under fos
terutvecklingen då fostrets kön bestäms. Men när fostret landar i 
ett visst mikrosocialt sanmianhang, i ett visst mänskligt samhälle, 
vid en viss historisk tidpunkt, tillhandahåller detta samhälle en 
uppsättning innebörder, möjligheter och restriktioner som råma
terial för självdefinition och en knippe möjliga livsbanor. I viss ut
sträckning ankommer det på individen att i fortsättningen förvalta 
dessa utgångspunkter (jfr Huston-Stein m f l  1978; Elder 1979; 
Lemer & Busch-Rossnagel 1981; Mortimer m fl 1982). Den fråga 
man således bör ställa när egenskapen kön skall användas som en 
bakgrundsvariabel med förklaringsvärde är snarare "Vad har indi
viden X gjort av sitt kön" än den vanligare "Av vilket kön är X". 

Till sist något om socialgrupper och klasstillhörighet. Flera 
socialpsykologer och sociologer (jfr Jessor 1981; Rosenberg 1979; 



1981; Hopper 1981) ifrågasätter de konventionella, objektiva 
klass- eller socialgruppstillhörighetsindexens relevans för förkla
ringar av attityder och handlingar. I sin sofistikerade studie av 
mobilitetens sociala och psykologiska förutsättningar uttrycker so
ciologen Hopper denna problematik så här; 

"The explanation of a property of a social system in rela
tion to other properties of that system, that is to say, an 
explanation that is purely sociological, must be based on 
the intervening actions and feelings of human beings. 
Unless sociological inquiry includes these variables, 
it becomes, at best, descriptive history, and, at worst, me
taphysical nonsense. Although the importance of interven
ing actions and feelings in any concrete case is variable, 
unless the sociological perspective includes them, sociolo
gy can be nothing more than the study of constraint. Equal
ly, unless sociologists examine social constraints, it is 
impossible to assess the power and scope of individuals to 
construct their social realities." (Hopper 1981, sid. 6) 

Seeman (1981) diskuterar svårigheterna att förklara de inkonsist-
enta sambanden mellan distala socioekonomiska klassifikationer 
och attityder gentemot etniska grupper och konstaterar följande: 

"Sociologists are devoted to demographics - the "structur
al" variables of social class, education, age, occupation 
and so forth, but there is room for doubt in the litterature 
on intergroup relations (and elsewhere) that these "distal" 
variables, removed as they are from the interpretation and 
behavior of social factors, are of as much direct impor
tance as is often presumed. For social psychologists, this 
implies the necessity of discovering the means whereby 
these factors become specifically arid circumstantially re
levant to intergroup behavior" (Seeman 1981 sid. 407). 
"Sociologists will find it hard, and probably unwise, to 
actually abandon social class as a major variable, but they 
need to reckon with the fact that socioeconomic status 
explains prejudice (and other important phenomena) very 
poorly." 

Under bearbetningen av data från attitydundersökningen försökte 
vi i viss utsträckning att ge klasstillhörighetsvariabeln en mera ny



anserad innebörd. De faktorer som bör beaktas i en mera mång-
dimensionell syn på klasstillhörighet är klassursprung, som objek
tivt definieras genom faderns socioekonomiska status eller yrke, 
den undersökta individens aktuella, objektiva klasstillhörighet en
ligt gängse kriterier samt hans aktuella subjektiva klassidentifika
tion eller tillhörighet. Skillnaden mellan klassursprung och den ob
jektiva aktuella klasstillhörigheten definierar social mobilitetsdis
tans. Det är i skärningspunkten mellan klassursprung, mobilitets
distans och subjektiv aktuell klasstillhörighet som variabeln klass
tillhörighet kan tänkas få en större förklarande kraft. Vår attityd
undersökning gav sma möjligheter att nyansera klasstillhörighet 
på detta sätt. Man kan dock förverkliga detta genom ev uppföl
jande undersökning. 

Ett starkt stöd för detta sätt att se på relationerna mellan 
egenskaper, utgångspunkter, livsomständigheter, distala strukturel
la variabler och handlingskonsekvenser samt på hur allt detta åter
verkar på människors psykologiska kännetecken finner man i den 
riktning inom psykologin som kallas "utvecklingspsykologi i livs
loppsperspektiv" ("life-span" eller "life-course"). Detta område, 
som befinner sig i en snabb utveckling, får alltmer tvärvetenskap
lig karaktär, där psykologiska, sociologiska, socialpsykologiska, 
biologiska och kulturella aspekter på mänskligt liv och verksamhet 
möts. Utvecklingspsykologin sträcker därigenom ut sitt område till 
människans hela livsbana, som ses som en ständig interaktion mel
lan utgångsbetingelser, yttre och inre möjligheter och begränsning
ar, händelser och handlingar. I varje punkt på sin livsbana betrak
tas människan i ljuset av sitt sätt att förvalta möjhgheter och be
gränsningar. Begrepp som livskarriär, livshändelser ("life-
events"), kontinuitet och stabilitet kontra förändring bildar den 
centrala begreppsapparaten (se Baltes 1980; Abeles m f l  1980; 
Brim & Ryff 1980; Bush & Simmons 1981; Elder 1979; Gergen 
1980; Hultsch & Plemons 1979; Kahn & Antonucci 1980; Lerner 
& Busch-Rossnagel 1981; Mortimer m fl 1982; Pulkkinen 1982;). 
Det empiriska underlaget härstammar från kombinationer av oUka 
metoder, som longitudinella studier både på individ- och aggregat



nivå, kvalitativa och kvantitativa tekniker samt komplexa analyser 
av orsakskedjor och interaktioner med bl a path-analytiska metod
er (se t ex Huba m fl 1981; Huba & Bentler 1982). 

Genom detta longitudinella perspektiv förlänas den mänsk
liga tillvarons yttre och inre betingelser ett dynamiskt djup, där 
begreppet "handlingsförmedling", som jag introducerat i det före
gående, får både teoretiskt och empiriskt fäste. Självuppfattning 
och identitet ses inte som ett faktum utan som process, där för
ändring, som i varierande grad är konsekvens av egna handlingar, 
löper som en spiral längs en livssträng av stabiUtet (jfr Mortimer 
m fl 1982). Livsloppsperspektivet knyter också samman de psyko
logiska processerna och livsomständigheterna med den historiska 
period längs vilken individens livsbana löper och påverkas av. 
Detta för oss bver till den klassiska "ålder-kohort-period"-proble-
matiken i psykosocial forskning. 

Detta långa resonemang, vars syfte är att problematisera 
och nyansera begrepp som "bakgrundsvariabel", "objektiva livsom
ständigheter", "objektiva egenskaper" mm, såsom dessa uppträder 
i resonemang om orsaksrelationer, kan nu sammanfattas i följande 
skiss (se nästa sida). 

2.3.2 Ålder-kohort-period som ram för psykosocial forskning. 

En del av intervjuformuläret i vår attitydundersökning utgjordes 
av attitydfrågor som tidigare använts i den survey av attityder till 
invandrare som Invandrarutredningen genomförde 1969. Syftet 
var att genom jämförelse mellan de båda tillfällena konstatera 
eventuell förändring. 

En sådan jämfbrelse, som redovisades i en särskild delrap
port från Diskrimineringsutredningen (Westin 1982), aktuahserar 
givetvis den smått klassiska ålder-kohort-period-problematiken 
inom sociologin. Alderskohort definieras som den grupp individer 
som delar egenskapen att vara födda ett visst år; kohorter kan gi
vetvis bildas på andra grunder. I en longitudinell undersökning av 
en äkta kohort följer man ett representativt stickprov av individer 
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heter. De streckade pilarna anger möjliga vägar för handlingsför
medling. 



födda ett visst år genom att med jämna mellanrum undersöka dem 
i de avseenden man är intresserad av. Om en kohort född låt oss 
säga 1940 undersöks med avseende på sina attityder till invandrare 
1969, har individerna i gruppen blivit 29 år gamla. När deras atti
tyder undersöks 1981, tolv år senare, och man finner en föränd
ring, uppstår frågan: i vilken utsträckning är denna förändring en 
konsekvens av att individerna åldrats tolv år? Och i vilken ut
sträckning är den en konsekvens av att de tillbringat dessa tolv år 
under den period som kallas sjuttiotalet, med allt det historiska 
innehåll som skiljer detta decennium från de föregående och de 
efterföljande? Och vilken effekt på denna attitydförändring har det 
faktum haft att dessa individer är alla födda 1940, som innebär 
bl a barndom under krigsåren men även det att sjuttiotalet inföll 
mellan deras trettionde och fyrtionde levnadsår? I själva verket är 
dessa aspekter oupplösligt sammanflätade och metodologiskt kan 
deras effekter endast särskiljas om man antar att en av dem inte 
har någon effekt alls. 

Detta problem är välkänt för i första hand sociologer och 
demografer. Olika statistiska och logiska försök görs för att sepa
rera dessa tre slag av effekter från varandra (se t ex Glenn 1976; 
1977; Davis 1975; Palmore 1978). Men en stunds eftertanke och 
genomläsning av en briljant artikel av en demograf (Ryder 1965) 
ger vid handen att begreppet kohort och den problematiska triaden 
ålder-kohort-period leder oss rakt ned till grundvalarna för studiet 
av mänsklig utveckling och social förändring. Mot denna bak
grund inser man att det i många sammanhang oproblematiska be
greppet ålder, denna självklara ordinarie innehavare av tjänsten 
som oberoende variabel, med en gång omvandlas till en av de 
mest komplicerade variabler som finns. Dess relation till begrep
pet handlingsförmedling är mera oklar än de andra variablernas 
jag diskuterat i det föregående. Den kanske mest drastiska av 
mänskhga möjligheter innebär att ålder kan omvandlas till "icke
ålder", förmedlad genom handlingen självmord. 

De på samma gång differentiella och sammanflätade effek
terna av biopsykologiskt åldrande - vi saknar fortfarande en riktig 



åldrandets teori, utbrister en av de forskare som tampats med prob
lemet (Glenn 1976) - den historiska periodens olikartade inverkan 
och effekten av att ha blivit född ett visst år bildar tillsammans ett 
slags ram inom vilken alla psykosociala processer bör betraktas. 
Metodologiskt sett medför givetvis en sådan ram en del formida
bla problem, som jag inte kan diskutera i detta sammanhang. 

Om man betraktar problematiken kring ålder-kohort-period 
-effekter i ljuset av min tidigare diskussion av problematisering av 
bakgrundsvariabler och i relation till begreppet "handlingsförmed
ling", kan några intressanta reflektioner formuleras med avseende 
på den "rammodell" som kommer att presenteras i det följande. 
Betraktade var för sig är kohort, period och ålder objektiva eller 
"publika" variabler, möjliga att fastställa utan hänvisning till indi
videns subjektiva föreställningar eller upplevelser. På det enklaste 
planet är individens kohorttillhörighet definierad av hans födel
seår, hans ålder mäts med antalet levda år och perioden kan be
stämmas som tidsintervallet mellan två tidpunkter på den historis
ka tidsskalan. Dessa värden är oberoende av individens handlingar 
och kan därför i detta enkla, numeriska perspektiv inte sägas i nå
gon utsträckning vara handlingsförmedlade. Om man emellertid 
betraktar dessa begrepp tillsammans, vilket ju är ofrånkomligt, och 
betänker samtidigt att individens livsbana ("life-course") börjar 
med födelsedatum och löper sedan parallellt med den historiska 
period han råkat bli landsatt i, inser man den komplexa interaktion 
som äger rum mellan kohort-tillhörighet och livsbana eller livs
karriär. 

Life-span/life-course - forskningen har uppmärksammat 
detta: 

"One of the benefits first derived from the life-span atten
tion to explanation is the clarification of the age variable 
as being non-causal and inevitably in need of further 
explanation (Baer 1970; Baltes & Willis 1977; Wohlwill 
1973). Developmentalists were warned of the dangers of 
overlooking behavioral determinants by attributing undue 
explanatory power to chronological age, which is little 
more than a marker variable along which other experi-



ences occur. This advancement can be usefully extended to 
other major demographic variables (e.g. sex, ethnicity, 
socioeconomic status) which are also significant at initial 
stages of inquiry but must eventually be explicated by more 
specific underlying processes, such as the life events or 
historical experiences that they serve to only incompletely 
mark" (Leraer & Ryff 1978 sid 12). 
"The birth-cohort variable has the same status as does the 
age variable in developmental research (see Baltes et al 
1977) and as such, is a "to-be-replaced" variable. That is, 
when a birthcohort effect is found it must be further related 
to the underlying processes or events affecting the differing 
cohorts and thereby producing diverse outcomes. Thus, the 
birth-cohort variable, as currently used in the sequential 
research strategies of life-span research.... will eventually 
be replaced by "event"-cohort or "process"-cohort varia
bles if this sequential research is to be useful and pluralis
tic in providing information regarding the dynamics of 
individual and social change" (ibid, sid 31). 

Begreppet"period", särskilt när det syftar på längre tidsrymder, 
t ex decennier, är i själva verket oerhört komplicerat. Det omsluter 
totaliteten av alla de händelser, förlopp, processer m m, som äger 
rum samtidigt och kan visas eller tänkas ha någon relevans för en 
människas psykosociala utveckling och förändring (jfr Ryder 
1965; Elder 1979). Periodens innehåll är inte bara det aggregerade 
resultatet av alla de under perioden levande människornas hand
lingar, utan även ett sediment från det förflutna som sätter förut
sättningar för och interagerar med det nuvarande (Hopper 1981). 
De vägar på vilka innehållet i en historisk period inverkar på indi
videns (kohortens) utveckling är många och ofullständigt kända. 
På ett övergripande plan sker sannolikt ett slags sociokulturell 
"osmos" av diffus karaktär, som kanaliseras och förtätas genom 
mera målinriktad och styrd primär och sekundär socialisation i 
individens sociala närmiljö (jfr Bush & Simmons 1981; Hultsch & 
Plemons 1979). Att spåra de mera subtila vägar, längs vilka olika 
företeelser som kännetecknar en period - den diffusa "tidsandan", 
sociokulturella förändringar (som ju  till stor del är resultat av 
människors aktiviteter), ekonomiska förändringar, politiska händel-
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ser - tränger igenom till individens närmiljö och i nästa steg till 
hans inre värld, för att där avsätta spår och förmedla hans handUng-
ar, ar uppenbart mycket svårt, särskilt i detta de globala massme
dias tidevarv. 

När man, som i vår attitydundersökning, mäter befolkning
ens etniska sentiment vid två oUka tillfällen^^, med tolv års mellan
rum, och finner en statistiskt signifikant förändring som, enligt en 
föreslagen matematisk lösning, kan huvudsakligen hänföras till 
"periodeffekten", måste denna förändring förklaras genom en ana
lys av periodens relevanta "innehåll" (jfr Westin 1982). Detta 
synsätt bör tillämpas även i de sammanhang, där några direkta 
longitudinella jämförelser inte görs. Först med ett sådant djupper
spektiv (som i det sistnämnda fallet måste rekonstrueras) blir 
mönstren i människors svar på intervjufrågor i en attitydunder
sökning meningsfulla. Mera generellt vågar jag hävda att inga re
sultat inom psykosocial forskning kan vara meningsfulla utan ett 
sådant perspektiv. Det är inte särskilt förvånande att så många 
undersökningar av exempelvis etniska "fördomar", där mer eller 
mindre problematiska instrument för mätning av t ex fördomar 
och självkänsla appliceras på godtyckligt valda grupper, ofta 
skolbarn eller studenter, ger så motsägelsefulla och meningslösa 
resultat. Undersökningarna hänger oftast i ett tidsmässigt vakuum 
i förhållande till både individernas och samhällets historia. Ålder 
betraktas nästan alltid som den numeriska "markörvariabel" jag 
diskuterat i det föregående. Vid det här laget inser man emellertid 
klart att variabeln ålder innebär ofantligt mycket mer än antalet 
levda år. Förutom de något svårfångade biopsykologiska föränd
ringar (t ex "stadier"), som kanske skulle kunna vaskas fram 
opåverkade av kohort- och periodeffekter, måste åldern snarare 
ses som en flerdimensionell punkt på en livsbana, som startat vid 
en annan punkt i den flerdimensionella rumtiden av kultur och 

1) Man bör notera här att det i vår undersökning rörde sig om s k 
"syntetiska' kohorter, då man vid de två mättillfällena använde två oli
ka representativa stickprov. 
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Figur 1. Ålderskohorter, de historiska perioderna samt periodpå
verkan. 

historia. Åldern markerar höjden på en stapel av sedimenterade 
erfarenheter, som i sin tur är konsekvenser av interaktionen mellan 
utgångsbetingelsemas givna värden och individens sätt att förvalta 



dem genom handling i ett mer eller mindre elastiskt livsrum av 
möjligheter och begränsningar, serverade av den historiska period 
han råkat hamna i. Schematiskt kan dessa resonemang illustreras 
som i figur 1 (se föregående sida). 

När, som i detta fall, ett riksrepresentativt stickprov av den 
svenska befolkningen mellan 18 och 70 år dras till en attitydunder
sökning år 1981, ger stickprovet ett tvärsnitt genom populationen 
där alla ålderskohorter med början i den som föddes 1911 är re
presenterade. I figuren har kohortema för enkelhetens skull delats 
in i tioårsintervall. För varje kohort gäller att dess medlemmar 
genomlevt de oUka skedena i sina liv mot bakgrunden av olika his
toriska perioder, som schematiskt representeras i "historiekorrido
ren" till höger. Samtliga kohorter genomkorsas givetvis av andra 
makrosociala kategoriseringar, främst kanske de tidigare "proble-
matiserade" traditionella bakgrundsvariablerna kön, yrke, klass 
m m. Redan här finns vissa ofrånkomliga skillnader mellan kohor
temas kännetecken, t ex är variabeln yrke knappast representerad i 
den yngsta kohorten. Samhället som helhet rör sig som ett slags 
sociokulturell "gestalt" längs den historiska tidsaxeln, som kan 
liknas vid en "milande trottoar", som individerna stiger på genom 
att födas och stiger av genom att dö. Denna process kan även lik
nas vid ett slags sociokulturell-demografisk metabolism (jfr Ryder 
1965), där den genomsnittliga förväntade livslängden för varje 
kohort avgör hur lång tid det tar innan alla individema bytts ut un
der en viss period. Den kulturella transmissionen genom sociah-
sering tillförsäkrar kontinuitet. 

I samhällen av den typ som Sverige, där relativt stora so-
cioekonomiska förändringar ägt mm under en relativt kort period, 
medför detta påtagliga selektiva skillnader i sammansättningen av 
de kohorter som finns representerade vid en viss tidpunkt, t ex 
1981. Den genomsnittliga förväntade Uvslängden för de personer, 
särskilt sådana med sämre socioekonomiska villkor, som föddes 
1911, var kortare än för dem som föddes t ex 1951. De sjuttio-
åringar, som fortfarande lever och i dag finns med i det representa



tiva stickprovet, har således haft sämre odds att leva kvar till i dag 
än de efterföljande kohorterna, kanske med undantag av vissa pe
rioder. Sammansättningen av sjuttioåringarnas kohort i dag är där
för resultatet av svåridentifierade urvalsprocesser, ovanpå vilka 
lagras effekterna av andra, kohort- och periodbestämda omständig
heter, t ex i genomsnitt sämre utbildning. På vilket sätt detta in
verkat på deras sätt att förhålla sig till invandrare år 1981 är san
nerligen inte lätt att avgöra. Frågeställningen bör dock finnas med 
i bakgrunden när man tolkar svarsmönstren i surveyundersökning-
en. 

Det relevanta innehållet i vaije historisk period - hur nu det
ta skall kunna bestämmas - måste givetvis ha differentiell inverkan 
på de olika kohortema, beroende på vilken period i deras livsbanor 
det "träffar" eller "bestrålar", och på beskaffenheten av det "erfa
renhetssediment" som individerna i varje kohort förvärvat under 
den avverkade delen av sina livsbanor. Detta är i sin tur beroende 
av de utgångsbetingelser och efterföljande initiala livsomständig
heter, som sammanhänger med deras placering i det historiskt giv
na makrosociala stratifieringssystemet, men även med deras mik
rosociala närmiljö - dessa är som bekant inte fullständigt korrele
rade. Inte nog med det: de olika generationerna utgör j u  i icke 
oväsentlig utsträckning en del av den historiska periodens innehåll 
för varandra, då inte ens de djupaste generationsklyftor helt upp
häver den sociala, kulturella och psykologiska påverkan som ko
horterna utsätter varandra för. Vid närmare eftertanke syftar ju  
begreppet "generationsklyfta" på en bestämd relation och ömse
sidig påverkan, som förutsätter samtidig närvaro. "Det sociala arv
et" utgör ett enkelriktat utsnitt ur detta problemkomplex. 

Ett sätt att angripa problemet med identifiering av relevant 
innehåll i den historiska perioden och dess förmedling till de indi
viduella livsbanorna går ut på att urskilja s k livshändelser ("life-
events"). Hultsch & Plemons (1979) gör en ansats till en första 
klassifikation av sådana händelser, efter att först ha konstaterat att 
någon entydig definition av livshändelser inte föreligger. En an



vändbar distinktion är den mellan individuella och kulturella hän
delser. Individuella händelser är händelser som inträffar som "na
turliga" inslag i det "normala" livsloppet; ofta är de betingade av 
interaktionen mellan förutsättningar givna av den biopsykologiska 
utvecklingens stadier och de sociokulturella, normativa definition
erna av dessa förutsättningar. Exempel är könsmognad, giftermål, 
militärtjänst m m. Vad som är "naturligt" och "normalt" i detta 
sammanhang beror givetvis på det kulturella och historiska sam
manhanget. Andra exempel på individuella händelser är trauma
tiska kriser av den typ som den psykodynamiskt inriktade "krislit
teraturen" diskuterar. 

Kulturella^^) händelser är däremot sådana händelser som 
inte kan betraktas som naturliga inslag i det normala livsloppet (i 
en viss kultur och historisk period) och som drabbar stora aggregat 
av människor: krig, ekonomiska depressioner, naturkatastrofer m 
m. Dessa händelser har en viktig roll i bestämmandet av det histo-
risk-sociokulturella sammanhanget för varje kohort. Förutom att 
de inverkar på de kohorter som är tillstädes medan händelserna 
tilldrar sig, och påverkas därför mer eller mindre direkt, fortsätter 
de att utöva indirekt påverkan genom att ingå som väsentliga, i 
tidshänseende "distala", faktorer i den sociala och kulturella för
ändringen i framtiden. 

Vissa kulturella händelser av mera genomgripande karaktär 
kan påverka kohorternas storlek och sammansättning genom att 
ändra mortalitetskvoter (särskilt för vissa subgrupper inom ko
horten) och fertilitetssiffror, genom migration eller genom föränd
ring av könskvoten. Dessa förändringar kan i sin tur avsätta kedje
konsekvenser främst i fråga om familjestrukturens karaktär - stor
lek, ålder vid giftermål, intervall mellan födslar, familjebandens 
stabilitet m m kan förändras mer eller mindre selektivt för olika 

2) "Kultureir'hor i detta sammanhang förstås i en mycket vid betydelse; 
termen är ett "paraplybegrepp" för händelser som berör stora grupper 
och förutsätter ingenting om händelsemas orsaker. 



subgnipper inom olika kohorter, med åtföljande psykosociala kon
sekvenser. 

En annan viktig aspekt på livshändelser, i första hand indi
viduella sådana, är deras sekvensering och "timing" i förhållande 
till de historiskt och sociokulturellt givna normativa förväntningar
na eller stereotypierna. En individs livstillfredsställelse, och därige
nom säkerligen hans självuppfattning och självkänsla, påverkas på 
olika sätt beroende på om han i förhållande till dessa normativa 
förväntningar finner sin aktuella livssituation som "försenad" (t ex 
ogift och barnlös vid 40) eller "för tidig" (tonårsförälder). 

Ett utmärkt exempel på forskning, där livskarriärer och 
psykosocial förändring relateras till ålder-kohort-period - proble
matiken mot bakgrunden av en genomgripande kulturell händelse, 
är Elders (1974; 1979) undersökningar av två kohorter som ge
nomlevt olika faser i sin barndom under "The Great Depression" i 
USA på trettiotalet. Redan sociologen Karl Mannheim (1952, 
citerad bl a i Elder 1979) påpekade de viktiga skillnaderna i hur 
olika subgnipper inom en kohort påverkas av innehållet i den his
toriska perioden. Man skulle kunna säga att det rör sig om "selek
tiv exponering" och "selektiv mottaglighet". I en longitudinell stu
die av ett stickprov barn födda 1920-21 i Oakland, California, 
undersökte Elder (1974) hur två subgrupper med socioekonomiskt 
skilda utgångslägen klarade sig under depressionen och fram till 
tidig medelålder, och vilka spår detta avsatt i deras psykosociala 
kännetecken. Till skillnad från de flesta andra kohortstudier av 
psykologiska variabler, som negligerat både den historiska perio
dens innehåll och dess differentiella inverkan på olika subgrupper 
inom kohorten, kunde Elder genomföra en nyanserad analys av 
hur oUka socioekonomiska villkor och familjebandens karaktär 
samspelar med den kulturella händelsen "ekonomisk depression" 
och ger olika utfall i livskarriärernas förlopp. I ytterligare en stu
die (Elder 1979), där en annan kohort född 1928-29, från en när
belägen ort (Berkeley, California), jämfördes med Oakland-ko
horten, kunde Elder studera hur relationerna mellan livsstadier (de 
två kohorterna upplevde ju depressionen under olika skeden i sin 



barndom), könsvariation (förmedlad genom könsroller och i rela
tion till föräldrarna) och familjens emotionella sammanhållning 
(ett viktigt socialt skyddsnät) påverkades av den ekonomiska de
pressionen. Resultaten visade tydliga differentiella effekter med 
avseende på olika kombinationer av dessa faktorer. Som Elder 
formulerar det: 

"In short, the impact of historical change in lives varies 
according to what people bring to the new situation; their 
resources, interpretations, and relationships pattern modes 
of adaptation and options" (Elder 1979, sid 156). 

Ytterligare ett schema krävs nu för att fullborda vår rammodell, 
åtminstone i dess nuvarande utvecklingsfas (se figur 2 nästa sida). 
I detta mycket förenklade schema förstoras det individuella liv
sloppet, som i figur 1 antyddes som exempel i form av en streckad 
linje i sjuttioåringamas kohortstapel, och läggs längs den historis
ka perioden med ett sociokulturellt ekologiskt sammanhang i 
mikro-makro-perspektiv emellan. Som en tredje dimension "bak
åt" i schemat antyds det jämförande tvärkulturella perspektivet, 
som jag vid ett flertal tillfällen berört i det föregående. Detta per
spektiv har en grundläggande betydels i all psykosocial forskning, 
ty genom det framstår det kulturellt och historiskt specifika i relief 
mot det allmänmänskhga. I en rammodell för studiet av etniska 
relationer, som ju först och främst består i möten mellan kulturer, 
är detta perspektiv oundgängligt. 

I schemats vänstra del återfinns det individuella livsloppet, 
segmenterat i "faser" eller stadier, som bör ses som produkter av 
interaktionen mellan de biopsykologiska utvecklings- och föränd-
ringssekvensema och dessas socialt, kulturellt och historiskt givna 
definitioner, avgränsningar och innebörder. Den intraindividuella, 
"privata" sfären omfattar subjektiva representationer av självet och 
omvärlden och deras emotionella och motivationella valörer -
sociala representationer, självuppfattning, självkänsla, den subjek
tiva kultiu-en, tolkningar av handlingars konsekvenser osv, allt det 
som finns i mittkolumnen i tabellen på sid. 22 och mer därtill. 
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Figur 2. Det individuella livsloppet i ett historiskt-sociokulturellt 
sammanhang. 

I den sociokulturella närmiljön näst intill återfinns de mikrosociala 
nätverken: familj, kamratgrupper m m. Längre ut till höger mar
keras de socioekonomiska och kulturella makrobetingelsema (ofta 
kallade "strukturer"), som på mer eller mindre direkta vägar för
medlas till individens inre och yttre närmiljö, och som samtidigt 
utgör en del av innehållet i den aktuella historiska perioden. För 
att understryka sambandet med figur 1 markeras den historiska pe
rioden med ett särskilt "band". 

Strukturen i detta sociokulturella/psykologiska mikro-mak-
rofält bör studeras tvärkulturellt, där likheter och skillnader i de 
mänskliga livsbanornas sekvensering, förlopp och växelverkan 
med de historiskt givna mönstren av optioner och hinder i oHka 
kulturer kan framträda. Inom den tvär kulturella jämförande psy
kologin föreligger redan en del kunskaper om detta (se framförallt 
Triandis et al 1980). 



2.4 Empiriska implikationer for  forskning o m  etniska rela
tioner 

Resonemangen i föregående avsnitt började med problematisering 
av den kausalt förklarande roll som traditionella bakgrundsvariab
ler oftast tilldelas i framförallt surveyundersökningar, där direkt 
manipulation av potentiella orsaksfaktorer inte är möjlig. Denna 
problematisering ledde till begreppet "handlingsförmedling", som 
kopplar samman individens givna och förvärvade egenskaper och 
livsomständigheter med tids- och handUngsdimensionen. Dessa 
egenskaper och omständigheter bör således i princip alltid betrak
tas som i varierande utsträckning konsekvenser av individens egna 
strävanden och handlingar. 

Orsaksbegreppet är som bekant ytterst problematiskt inom 
samhälls- och beteendevetenskapema och dess vetenskapsteoretis
ka status är föremål för ändlösa diskussioner (några aktuella exem
pel är Abell 1982; Boudon 1981, 1982; Brenner 1980; von Cran-
ach 1982; Elster 1982; Farr 1983; Fishbein 19&0; Jones 1977; 
Nowakowska 1981; Schelling 1978). I vår bok lade vi fram en 
skiss till en komplex modell för psykosocial kausaUtet (Lange & 
Westin 19&1 kap. 18), som kommer att utvecklas inom ramen för 
detta projekt. Den kausalitet vi hade i åtanke kan kallas generativ 
eller process - kausalitet, som mycket förenklat kan sägas innebära 
att förklaringar av psykosociala fenomen måste gå via modeller av 
de processer som frambringar eller genererar fenomenen i fråga. 
Dessa processer är nästan alltid mycket komplexa och omfattar 
många olika typer av faktorer. En sådan viktig faktor är männi
skors föreställningar om sig själva och sin omvärld, inte minst fö
reställningar om de orsaksprocesser som människor tror sig urskil
j a  hos sig själva och i sin omvärld. När människor i vardagslivet 
förklarar sina egna och andras handlingar samt den övriga om
världen i termer av (tillskrivna eller påstådda) orsaker, gör de kau-
sala attributioner, vilket studeras av attributionsteorin, denna sjut
tiotalsfluga inom socialpsykologin (se t ex Antaki 1981; Antaki & 
Brewin 1982; Harris & Harvey 1982; Lange & Westin 1981 kap 



14). Människors föreställningar om orsaksrelationer är emellertid 
inte identiska med de faktiska orsaksprocesserna, om nu sådana 
kan sägas existera inom det psykosociala området. 

Om man nu återvänder till begreppet handlingsförmedling 
med avseende på egenskaper och- omständigheter, är det uppen
bart att begreppet har två aspekter: den faktiska eller objektiva och 
den upplevda eller attribuerade. Om man vill utröna i vilken ut
sträckning en individs bostadsförhållanden är en avsedd konsek
vens av hans målinriktade handlingar har man, som jag påpekat i 
det föregående, oftast inte tillgång till mer än individens egna upp
fattningar om detta. Att fastställa det faktiska händelseförloppet är 
ofta mycket svårt. 

Rent begreppsligt är emellertid distinktionen möjlig att gö
ra, och innebär att man skiljer mellan de faktiska händelseförlopp 
("orsaker") som resulterat i individens aktuella livssituation och 
individens tolkningar och förklaringar av dessa förlopp, dvs attri-
butioner. Dessa attributioner ingår i och samverkar dynamiskt med 
individens självuppfattning, samtidigt som de är förankrade i de 
historiskt och kulturellt präglade system av tolkningsregler, inne
börder, vardagsteorier om människan och samhället, som numera 
ofta kallas "sociala representationer" (jfr Farr & Moscovici 1983; 
Hewstone, Jaspars & Lalljee 1982; Moscovici 1981; Tajfel & 
Forgas 1981). Varje kultur tillhandahåller ett "förråd" av sådana 
plausibla och legitima tolknings- och förklaringsprinciper i form 
av implicita psykologiska och andra "teorier", ur vilket människor 
"väljer" en mer eller mindre subkulturellt präglad eller idiosynkra-
tisk uppsättning som en "kognitiv verktygslåda" för förklaring av 
självet och omvärlden. Skillnader mellan olika kulturer i fråga om 
dessa sociala representationer eller förklaringssystem kan vara av
sevärda (se t ex Betancourt & Weiner 1982; Heelas & Lock 1981). 

I det här sammanhanget får jag nöja mig med att antyda 
några intressanta konsekvenser av distinktionen mellan objektiv 
och attribuerad grad av handlingsförmedling i en individs livssitu
ation. Om man tills vidare bortser från det besvärliga problemet att 
fastställa den objektiva graden av handlingsförmedling och utgår 



"Objektiv" (faktisk) Attribuerad 

Ej handlingsförmedlad 

Handlingsförmedlad 

Ej handlingsförmedling 
Andra Annat 
människor 

Handlingsförmedling 
Avsedda Ej avsedda 
konsekv. konsekv. 

Tabell 2. Faktisk och attribuerad handlingsförmedling. 

ifrån att den kan bestämmas, får man följande relationer mellan de 
olika begreppen (se tabell 2). 

Handlingsförmedlad - ej handlingsförmedlad ses här förenk
lat som en dikotomi, medan det i verkligheten snarare är en fråga 
om ett kontinuum. Underrubrikerna till "ej handlingsförmedlad" 
och "handlingsförmedlad" på attributionssidan är endast exempel 
på de många varianter av mera specifika attributioner som männi
skor kan göra när de uppfattar respektive inte uppfattar sin situa
tion som resultat av egna handlingar. "Andra människor" syftar på 
att man kan uppfatta sin situation som konsekvens av andras 
handlingar, som i sin tur kan attribueras allehanda motiv. "Annat" 
syftar på att man förlägger orsaker till sin situation hos någon 
annan instans, t ex det man kallar "blaming the system" i under
sökningar av underprivilegierade svartas sätt att förklara sin situa
tion. Om individen uppfattar sin situation som till övervägande del 
ett resultat av egna målinriktade handlingar, kan det vara intres
sant att fråga om han anser att resultatet i stort består i avsedda 
konsekvenser av dessa handlingar eller om icke avsedda konsek
venser överväger. Här finns ett stort fält av möjliga variationer, 
som studeras av attributionsforskningen (jfr  Antaki & Brewin 
36 



1982). Självattributioner är ett mycket intressant område som 
knyter samman fenomen som självuppfattning och identitet (jfr 
Rosenberg 1979, 1981), sociokulturellt präglade tolknings- och 
förklaringsprinciper (sociala representationer och social kognition) 
och de objektiva livsomständigheterna. Attributioner, som indivi
den använder för att förklara sina egna och andras handlingar och 
livsomständigheter, står ofta i självuppfattningens tjänst (Rosen
berg 1979, 1981; Turner & Schutte 1981). 

Om man i tabellen ovan kombinerar de olika attributionema 
med faktiska förhållanden, får man en intressant typologi, som jag 
dock inte utvecklar i detta sammanhang. Denna utflykt till attribu-
tionernas värld var nödvändig dels för att i denna sanunanfattning 
av tidigare resonemang ytterligare problematisera orsaks begrep
pet, dels för att samtidigt visa på vilket sätt min tidigare diskussion 
av objektiva egenskaper och Uvsomständigheter, och hur de kan 
problematiseras genom begreppet "handlingsförmedling", knyter 
an till de frågeställningar som diskuteras i avsnitt 2.2: social iden
titet, självuppfattning, sociala attributioner och social kognition. 
Man kan se detta som en begreppskedja: objektiva "kausala" bak
grundsvariabler - problematisering genom handlingsförmedling -
subjektiva representationer av objektiva förhållanden - handlings
förmedling i livsloppsperspektiv - livshändelser -faktisk och attri-
buerad handlingsförmedling - attributioner- självuppfattning och 
identitet. Möjligtvis kan kedjan krökas till en cirkel, då självupp
fattning av många ses som en av de viktigaste förklarande faktor
erna i fråga om mänskliga föreställningar, värderingar och beteen
den (jfr t ex Brewster-Smith 1980; Sherif 1980). Eller, som Turner 
& Schutte (1981) uttrycker det: 

"The conviction that neither psychological disposition nor 
placement in any objectively identifiable social structure 
provides sufficient explanation for human behavior leads 
us to focus attention on the interpretations people place on 
the many stimuli that may play upon them. The orienting 
hypothesis is that a conception of self is a major anchorage 
for this interpretation process. How J conceive myself is 
thought to be critical in determining how I perceive and feel 
about the world around me" (sid. 2). 



En av de viktigaste komponenterna i en människas själv
uppfattning är hennes upplevelse av kompetens på livets viktiga 
områden. En del författare kallar detta "self-competence", andra 
"self-efficacy" (jfr Rosenberg 1979, 1981; Cecas 1982; Bandura 
1981). Självkänsla och självvärdering är intimt kopplade till denna 
kompetenskänsla. Andra närbesläktade begrepp är det svåröver-
satta "locus of control", som syftar på upplevelse av instrumenten 
makt alternativt maktlöshet i förhållande till ens livssituation och 
omgivning. Dessa viktiga komponenter i människans självuppfatt
ning är självfallet mycket beroende av de livshändelser och situa
tioner, där dessa kompetenser och förmågor sätts på prov och av
sätter, via mer eller mindre förvrängande attributioner, bekräftan
de eller förnekande erfarenheter. I ett livsloppsperspektiv handlar 
det om en interaktionsprocess där självuppfattningen, kompetens
känslan och självvärderingen i varierande utsträckning bidrar till 
att frambringa händelser och omständigheter som i sin tur åter
verkar på de förstnämnda. I sin longitudinella studie av den kom
plexa självuppfattningen hos grupper av tonåringar mot bakgrund
en av utgångsbetingelser, livshändelser, erfarenheter och omstän
digheter, sammanfattar Mortimer m fl (1982) detta så här: 

"It appears that a favourable or unfavourable environment 
for life-course development does not just happen, but is 
created, at least to some extent, by the person." 
"The multidimensional self-concept is structurally invari
ant .... and stable. Its stability, while impressive, left ample 
room for the impacts of significant life-events - both objec
tive and subjective - on self-concept change... we suggest a 
truly reciprocal relationship between life experiences and 
the self-image" (sid. 305). 

På så sätt knyts det komplexa begreppsnätet ihop. Människans ob
jektiva (i bemärkelsen objektivt fastställbara) egenskaper och 
livsomständigheter kan i de flesta fall inte direkt förklara t ex hen
nes värderingar, attityder och handlingar utan måste först ses som 
i varierande grad förmedlade och transformerade av hennes sträv
anden och handlingar. Detta tvingar oss att se på individens aktu



ella situation vid varje tidpunkt i hans liv i ett dynamiskt tidspers
pektiv riktat bakåt mot det förflutna, men även mot framtiden. I 
detta livsloppsperspektiv förvaltar individen sina utgångsbetingel
ser genom en ständig interaktion mellan sin aktuella självuppfatt
ning och kompetensupplevelse och de händelser och situationer, 
som han i varierande grad bidrar till att skapa. De objektivt existe
rande makrobetingelserna sätter mer eller mindre elastiska ramar 
för det möjliga. Livsloppsperspektivet gör det nödvändigt att för
stå både stabilitet och förändring, som blir i viss mån relativa med 
avseende på förhållandet mellan livsfas och historisk period. Det 
sistnämnda inverkar i väsentlig utsträckning på det erfarenhetssed
iment som individen ackumulerar, då den historiska perioden i en 
viss kultur tillhandahåller det stoff av vilket den individuella livs
linjen i stor utsträckning vävs. 

Vad innebär allt detta för forskning om etniska relationer? 
Etniska relationer är relationer mellan etniska grupper inom och 
mellan samhällen. Etniska relationer i Sverige omfattar alla de et
niska grupper som finns representerade i landet, värdbefolkningen 
inkluderad, och äger rum på alla nivåer i det psykosociala skeen
det, från individernas subjektiva inre världar till maktstrukturer på 
makronivå mot bakgrunden av internationell migration. Etniska 
relationer är mångdirektionella, dvs omfattar relationer mellan alla 
tänkbara kombinationer av etniska grupper i landet och inte en
dast, som det åtminstone tidigare ofta framställts i svensk "invand
rarforskning", majoriteten mot minoriteterna. Det på sid. 2 i denna 
PM citerade programförslaget från Programkommittén för forsk
ning i invandrarfrågor vid HSFR uttrycker detta så här: 

"Det bör undvikas ätt forskning i invandrarfrågor blir "of 
fer-inriktad" och definierar invandrama som "problemet". 
Mottagarlandets institutionella lösningar har vuxit fram ur 
dess specifika historiska förhållanden. De lösningar, som 
till äventyrs fungerar för medborgare, som är införstådda 
med systemet, kan med rätta te sig rigida och otillämpliga 
för människor med helt andra föreställningsramar... In
vandrarnas närvaro innebär ett tryck mot förändring av 
invandringslandet." 



Värdbefolkningens föreställningar om och inställning till 
invandrare är således endast en aspekt på etniska relationer i 
Sverige. Den är mycket viktig icke minst av den självklara anled
ningen att majoritetsaktörerna i de flesta fall av kontakter med in
vandrargrupper har den grundläggande maktskillnaden mellan ma
joritet och minoritet att falla tillbaka på. Det är dessa grundläggan
de maktrelationer, som kan legitimera majoritetsaktörens ifrågasät
tande av minoritetens existensberättigande inom landet, som utgör 
den kanske viktigaste möjliggörande betingelsen för fördomar och 
diskriminering av invandrarna (jfr Ng 1982; Lange & Westin 
1981, kap. 18). 

Även om minoriteterna i minst lika stor utsträckning utveck
lar "fördomar", dvs föreställningar, stereotypier och värderingar, 
mot majoritetsbefolkningen, är deras möjligheter att diskriminera 
och degradera i de flesta fall obefintliga. Den svenska befolkning
ens inställning till invandrare måste således ses i detta dynamiska 
ömsesidighetsperspektiv, som innebär att invandrargruppernas re
lationer till varandra och till majoritetsbefolkningen är åtminstone 
på några plan minst lika viktiga inslag i de etniska relationerna, 
som värdbefolkningens förhållningssätt mot invandrama. 

Avsnitt 2.1.3 utmynnade i en begreppsram som torde ha 
betydligt vidare tillämpningsområde än enbart etniska relationer -
den utgör snarare en allmän modell för forskning om psykosociala 
fenomen. Den har dessutom en klar tvärvetenskaplig karaktär, vil
ket har stor relevans för föreliggande projekt. Den skiss till en 
tvärvetenskaplig teori om etniska relationer, som vi presenterade i 
sista kapitlet i vår bok (Lange & Westin 1981, kap. 18), hade 
mycket få metodologiska aspekter, då syftet med den i första hand 
varit att sammanföra flera teoretiska perspektiv och se efter hur de 
fenomen och processer, som de beskriver, tillsammans genererar 
etnisk diskriminering, fördomar, konflikter m m. Den begrepps
ram som presenterats i det föregående har däremot en mera me
todologisk prägel, då den anvisar vissa bestämda synsätt på de fak
torer som kan komma att bli inblandade i en tvärvetenskaplig 
flerfaktorteori. 



Begreppsramens tvärvetenskapliga karaktär härstammar i 
första hand från livsloppsforskningen, då denna riktning själv 
sammanför flera olika discipliner och metoder och programma
tiskt strävar efter metpdologisk och teoretisk pluralism (jfr Lerner 
& Ryff 1978). I livsloppsperspektivet möts områden som historia, 
ekonomisk och politisk historia, kultur- och idehistoria, sociologi, 
statsvetenskap, psykologi i allmänhet, utvecklingspsykologi, per
sonlighetspsykologi, åldrandets psykologi och fysiologi, social
ekologi, socialantropologi m m. Den empiriska forskningen be
drivs med metoder som sträcker sig från idiografiska studier av 
individuella livshistorier via analyser av historiska perioders inne
håll, test, enkäter, statistiska aggregatdata och faktoranalyser till 
sofistikerade prövningar av kausala modeller på longitudinella da
ta med hjälp av path-analytiska metoder. Människors egenskaper 
och livsomständigheter ses i en dubbelexponering av stabilitet och 
förändring, där förändring betraktas som i varierande grad resultat 
av människors egna handlingar. 

Även om livsloppsperspektivet har gamla rötter (jfr Baltes 
1979), är den mera samlade ansatsen, som den kommer till uttryck 
i den litteratur jag gått igenom, relativt färsk. Dess fruktbarhet fö
refaller mig odiskutabel, även om många svåra metodologiska 
nötter måste knäckas och de förklarande principemas karaktär och 
räckvidd är långifrån oproblematisk (se t ex Gergen 1980). Den 
begreppsram som jag skisserat i det föregående måste givetvis ut
vecklas vidare med konkretiseringar hämtade från området etniska 
relationer. Den kan dock redan i sin nuvarande form fungera som 
ett samlande instrument vid utvecklingen av den tvärvetenskapliga 
flerfaktorteorin. 

I första hand ger den en rad uppslag för uppföljning av re
sultaten från attitydundersökningen i syfte att pröva och fördjupa 
vissa teoretiska tolkningar. De kohorter som återfinns i det riks-
representativa stickprovet representerar åldersgrupper mellan 18 
och 70 i den svenska befolkningen. Dessa kohorter har således ge
nomlevt de olika faserna i sina livsbanor under olika historiska 
perioder. Det metodologiska idealet - som är lika eftersträvansvärt 



som det är ouppnåeligt - hade givetvis varit att från den äldsta 
kohortens födelseår, 1911, bedriva longitudinella kohortstudier 
med avseende på alla de variabler och egenskaper som vi försökt 
täcka i attitydssurveyn. Något sådant har inte varit möjligt och 
kommer sannolikt aldrig att bli det. I viss mån kan man emellertid 
försöka rekonstruera det förflutna. 

En djupare förståelse av värdbefolkningens inställning till 
invandrare, som den kommit till uttryck i vår tvärsnittsstudie, krä
ver att studiens resultat på aggregatnivå i möjligaste mån fördju
pas längs en historisk dimension. Om man för ett ögonblick bort
ser från de tidigare diskuterade validitets- och reliabilitetsbristerna 
i de använda mätinstrumenten, är de kartlagda föreställningarna 
och attityderna ett slags frysta ögonblicksbilder, bakom vilka döl
jer sig de undersökta människornas individuella livshistorier mot 
bakgrunden av några perioder i det svenska samhällets historia. 
Dessa livshistorier innehåller varierande antal individuella och 
kulturella händelser, som på olika sätt ingripit i individernas livs
karriärer och som individerna handskats med på olika sätt alltefter 
sina då aktuella möjligheter, kompetenser och begränsningar. De
ras livssituationer och psykologiska profileringar i dan återspeglar 
det samlade resultatet av dessa interaktioner och erfarenheter, där 
självuppfattningen och självkänslan utgör ett slags utdrag ur ett 
löpande livssaldo av framgångar och misslyckanden, som aktua
liseras i olika grad i olika situationer. 

Den allmänna rammodellen anvisar således ett antal möjli
ga uppföljningsstudier. Mot bakgrunden av en beskrivning av det 
relevanta innehållet i det utsnitt ur svensk (men även i viss mån in
ternationell) historia, som löpt från den äldsta kohortens födelseår 
1911, kan olika subgrupper ur varje kohort väljas från det riksre
presentativa samplet som använts i attitydundersökningen. Valet 
av dessa subgrupper måste bygga på överväganden rörande dels 
vilka faser i sina livsbanor de upplevt under olika historiska peri
oder, kännetecknade av olika mer eller mindre genomslagskraftiga 
kulturella händelser, dels variationer i individernas utgångsbetin
gelser inom varje kohort med avseende på de objektiva personva



riabler, som specificerats i tabell 1 på sid. 22. Vidare måste man 
vid urvalet av dessa subsampel ta hänsyn till variation i aktuell 
psykosocial kontext, dvs aktuella objektiva livsomständigheter, 
som ses i relation till begreppet handlingsförmedhng. 

Så valda subgrupper underkastas flera typer av undersök
ningar. Genom ingående retrospektiva djupintervjuer försöker 
man rekonstruera individernas livshistorier med särskild tonvikt 
på deras sätt att uppfatta de individuella och kulturella livshändel
ser de konfronterats med eller frambringat, samt deras attribution-
er rörande den utsträckning i vilken de sett dessa händelser som 
konsekvenser av egna handlingar. Den aktuella livssituationen pe
netreras i intervjuerna med avseende på sådana aspekter som 
upplevd/ attribuerad handlingsförmedling, upplevelse av instru
menten makt ("locus of control") och känsla av "självkompetens" på 
de viktigaste livsområdena, som man också försöker identifiera 
under intervjun. Erfarenheter av kontakt med invandrare och med 
andra kulturer genom resor och konfrontationer på hemmaplan är 
en annan viktig aspekt i intervjun, där man i möjligaste mån för
söker fastställa graden av handlingsförmedling hos dessa kontakt
er och arten av de erfarenheter de efterlämnat. 

Attitydundersökningen innehåller några intressanta men 
metodologiskt problematiska frågor om upplevd "kulturell dis
tans". Den kulturella distansen uppskattades dels med hjälp av 
intervjupersonernas skattningar av kulturell likhet på en sjugradig 
skala, dels med hjälp av en "sorteringsuppgift" där intervjuperson
en arrangerade kort med namnen på 18 nationaliteter i olika högar 
efter den avsiktligt ospecificerade principen "vilka som hör ihop i 
något avseende". Data från sorteringsuppgiften bearbetades med 
en ickemetrisk flerdimensionell analysmetod. Den upplevda kultu
rella distansen eller skillnaden mellan den egna kulturen (dvs den 
svenska) och andra kulturer kan ses som en blandning i okända 
proportioner av kunskap om faktiska kulturella skillnader (kulturer 
är faktiskt olika), mer eller mindre förvrängande "folk-stereotypi
er" om kulturerna i fråga samt ett slags emotionellt laddad "xenofo-
bifaktor", som antas sammanhänga med den egna identiteten och 



de grundläggande värderingarna och kan vara relativt oberoende 
av kunskap (jfr Mellor 1982). 

I surveyundersökningen gav dessa variabler oklara resultat; 
framförallt fanns inget underlag i intervjusvaren för uppskattning 
av individemas kunskaper om faktiska kulturella skillnader. I upp
följningsundersökningarna torde det vara möjligt att dels närmare 
undersöka individemas kunskaper om de olika etniska grupperna, 
dels relatera dessa till den upplevda kulturella distansen samt till 
individernas värderingar av och intentioner mot de olika grupper
na. Sorteringsuppgiften, som metodologiskt sett kan betraktas som 
en ganska "ren" uppgift i bemärkelsen att inga värderande stereo-
typi-adjektiv används och individen fritt, utan att behöva explicit-
göra kriteriema, kan sortera de olika nationaliteterna i valfritt antal 
"högar" (högst 5 i vår undersökning), är mig veterligt ganska unik 
i en undersökning på ett riksrepresentativt sampel. Den enda un
dersökning som jag känner till där detta har gjorts på ett national-
sampel är Berry m f l  (1977). Av denna anledning vore det värde
fullt att fördjupa analysen av dessa "kollektiva representationer" i 
en rad avseenden, genom att i första hand analysera data separat 
för olika subsampel inom det stora stickprovet. Vidare kan man 
undersöka konsekvenserna av att antalet tillåtna "högar" varierar 
och be individerna om att efter förmåga explicitgöra de kriterier de 
använt när de genomfört sorteringen. Detta kan i sin tur relateras 
till deras kunskaper om, värderingar av och intentioner mot de 
olika etniska grupperna. 

Identiteten och självuppfattningen/självvärderingen täcktes 
inte särskilt väl i undersökningen, av skäl som jag diskuterat i det 
föregående. Den tidigare beskrivna uppföljningen av två små 
grupper "intoleranta" och "toleranta" med hjälp av Zavallonis' me
tod borde kompletteras med några studier av enUgt tidigare dis
kuterade kriterier valda subsampel, med hjälp av andra metoder, 
främst Weinreich's (1982) identitetsstrukturanalys och t ex Tumer 
& Schuttes (1981) "true self analysis". För att bidra till den meto
dologiska koordinationen kunde en jämförande studie med hjälp 
av Jacksons (1981) metod för analys av "roUidentiteter" och deras 



varierande relevans för individens självuppfattning genomföras. 
Resultaten av dessa delundersökningar (där antalet individ

er i varje subsampel inte behöver vara särskilt stort) bör i möjli
gaste mån relateras till de bakgrundsdata som de retrospektiva 
djupintervjuerna genererat, då dessa intervjuer i enlighet med 
rammodellen utgör en grundval för alla andra metoder och infalls
vinklar. Det är närmast självklart att dessa retrospektiva rekon
struktioner av livshistorier inte kan ge upphov till data som kan 
jämställas med den information, som longitudinella undersökning
ar av äkta kohorter och subgrupper inom kohorter, där olika typer 
av indikatorer och mätmetoder används, kan tillhandahålla. Icke 
desto mindre är sådana rekonstruerande undersökningar värdefulla 
som komplement till och fördjupningar av aggregatdata. Liknande 
metodologiska ansatser diskuteras t ex av Lithman (1982) i sam
band med det internationella "femländersprojektet" om andra ge
nerationens invandrare. 

Vad beträffar "rammodellens" användbarhet i de andra del
projekten under fas 2 (men även längre fram fas 3) gäller det i 
första hand att i möjligaste mån tillämpa det synsätt på psykoso-
ciala företeelser som modellen implicerar. Varje studie av något 
"utsnitt" i de etniska relationernas komplexa väv bör i så stor ut
sträckning som möjligt ta hänsyn till den individuella och samhäl
leliga historiska djupdimensionen, helst utöver de obligatoriska 
skisser av den historiska bakgrunden till invandrarfrågor som 
forskningsrapporter oftast innehåller i sina inledningar. Historisk 
djupdimension måste kombineras med situationell variation om de 
studerade fenomenen skall bli fullt begripliga. Även i så pass 
fyndiga studier som t ex Mellors (1982) undersökning av ömse
sidiga stereotypier hos olika etniska grupper i två mindre svenska 
städer, med olika koncentration av invandrare och olika invand
ringshistorier, där resultaten kunde meningsfullt relateras till de 
båda samhällenas historia, saknas den individuella livshistoriska 
djupdimensionen och de beskrivna sociala kognitionerna blir 
diagnostiska ögonblicksbilder på kollektiv nivå med begränsade 
möjligheter till förklaringar. Även om det i en del fall av praktiska 



skäl kan bli svårt att generera data rörande dessa tids- och hän
delsedimensioner, bör man så långt det går anstränga sig för att få 
en uppfattning om t ex uppkomsthistorien bakom de undersökta 
individernas aktuella livsomständigheter och om den utsträckning 
i vilken de uppfattar dessa omständigheter som handlingsförmed-
lade. Rammodellen bör dessutom kontinuerligt användas som 
begreppsligt underlag för det tvärvetenskapliga samarbetet, och 
modifieras allteftersom nya infallsvinklar tillskjuts som resultat av 
detta samarbete. 

3. En fördjupad analys av några centrala begrepp 

Som jag nämnt i avsnitt 1.1 innehåller del IV i vår bok presenta
tioner i närbild av fem teoretiska perspektiv: referensgruppsteorin, 
attributionsteorin, teorin om social identitet, teorin om etnisk stra-
tifiering/etniskt kluven arbetsmarknad och den sociobiologiska 
teorin. Teoriernas förutsättningar och grundläggande antaganden 
analyseras och i kapitel 18 skisseras en komplex generativ modell, 
i vilken dessa teoretiska perspektiv samverkar i en flerfaktor-
förklaring av etnisk diskriminering. Under de två år som förflutit 
sedan manuskriptet till boken lämnats till förlaget har en hel del 
litteratur publicerats på dessa områden. Jag har följt denna littera
tur under perioden ifråga, vilket har lett till en vidgning och för
djupning av några centrala begrepp. Den bibliografi som listas i 
slutet av denna projektbeskrivning kan ses som en uppdatering av 
den omfattande bibliografin i vår bok. 

Referensgruppsteorins existensberättigande bland dessa 
teoretiska närbilder är något problematiskt - den togs med närmast 
av pietetsskäl och då dess centrala innehåll förefaller väl kunna in-
förhvas med teorin om social identitet, kommer jag inte att be
handla den separat i detta avsnitt. Ett par anmärkningar är emel
lertid på sin plats här. Referensgruppsteorin utgör ett av många 
existerande exempel på löst hopfogade socialpsykologiska teori



fragment med ursprung i iakttagelser av sociala företeelser med 
begränsad teoretisk vidd, som kläs i en teoretisk terminologi som 
så småningom får det empiriska underlaget för teoretiserandet att 
verka mera vidsträckt än vad som faktiskt är fallet. Den ursprung
liga iakttagelsen rör det faktum att människor ofta, när de bedömer 
sin livssituation i vissa väsentliga aspekter, jämför sig med andra 
grupper än dem som de faktiskt är medlemmar i, varvid dessa jäm
förelser nästan alltid har en stark värderande aspekt. Begreppet 
"relativ deprivation" är nära sammankopplat med sådana jämfö
relser. En i detta sammanhang intressant fråga, som i viss mån kan 
anknytas till mina tidigare resonemang om attribuerad handlings
förmedling och upplevelse av instrumenten makt, rör dels objektet 
för de jämförelser individen gör, dels hans motiv för att göra dessa 
jämförelser. 

I en färsk översikt av forskningen på området anser Singer 
(1981) att dessa frågor måste besvaras innen man kan förklara vil
ka faktorer det är som styr individernas val av referensgrupper. De 
objekt med avseende på vilka jämförelser sker kan av individen 
uppfattas som antingen inom räckhåll för hans instrumentella makt 
eller som utfall av externa allokeringsprinciper eller distribuerande 
krafter. Motiven för val av objekt och referensgrupper kan bl a 
inbegripa själv-validering (som förknippas med självuppfattning 
och kompetens) och impulser till förändring, som genererar han
dling. Attributionsprocesser är uppenbarligan inblandade i dessa 
företeelser, utan att Singer nänmer dem i sin diskussion. 

3.1 Attributionsprocesser och sociala representationer. 
I vår diskussion av attributionsteorins möjliga bidrag till en fler-
faktorteori om etniska relationer (Lange & Westin 1981, kap. 14) 
påpekar vi att attributionsteorin, vars rötter går tillbaka på Fritz 
Heiders teori om människan som "vardagsforskare", var något av 
en "kejsarens nya kläder-fluga" i det sena sextiotalets och sjuttiota
lets socialpsykologi. I själva verket var den inte ens någon teori i 
egentlig bemärkelse, utan syftade snarare på deskriptiv empirisk 
forskning, ofta i relativt utarmade, arrangerade sociala situationer, 



om hur människor till vardags förklarar sina egna och andras hand
lingar. Man har kunnat formulera några i och för sig inte helt triv
iala, men fortfarande genomgående deskriptiva, regler för hur 
sådana attributioner sker (jfr t ex Antaki 1982). Den terminologis
ka entusiasmen bland attributionsforskarna var däremot omvänt 
proportionell mot det tillskott av väsentlig ny kunskap, som forsk
ningen vid närmare påseende visade sig kunna ge. 

Vi understryker också att det är först i kombination med 
andra, parallellt existerande forskningsinriktningar som attribu-
tionsteorin kan tänkas lämna det deskriptiva stadiet och få en stör
re förklaringskraft. Det är i detta perspektiv den kan bli ett frukt
bart inslag i en flerfaktorteori om etniska relationer. 

Under de senaste åren har en mycket livskraftig riktning 
vuxit fram inom socialpsykologin, som får en alltmer tvärveten
skaplig karaktär och tycks i allt större utsträckning slå broar mel
lan tidigare relativt isolerade, traditionella "revir" inom psykologin 
och socialpsykologin. Denna forskningsriktnina har flera beteck
ningar och terminologin inom den är fortfarande ganska vildvux
en. "Kognitiv socialpsykologi", "social kognition", "implicita 
psykologier", det svåröversatta "indigenous psychologies", "ordi
nary explanations of social behaviour", "studiet av sociala repre
sentationer" är beteckningar hämtade från några aktuella böcker 
och artiklar. Den gemensamma nämnaren för alla dessa termer är 
inriktningen på de kognitiva strukturer ("scheman", "kognitiva 
kartor", "imphcita teorier") och processer (stereotypiering, kausala 
attributioner m m), som människan i sin egenskap av social va
relse och "vardagsforskare" utvecklar och använder i sitt vardags
liv, för att göra sig själv, sina medmänniskor och den sociala om
världen begripliga och, åtminstone till synes, förutsägbara. Den 
bakomliggande drivkraften antas således vara behovet att förklara, 
förstå och förutsäga den sociala omvärlden. 

De kanske mest konstruktiva rötterna i denna strömning är 
Fritz Heiders tidigare nämnda teorier om social perception och 
människan som vardagsforskare, samt George Kellys ideer om 
"personal constructs" - båda övervintrade från femtiotalet, som fått 



nya livskrafter i något förändrade skepnader. Mycket av attribu-
tionsforskningen har med rätta kritiserats för sin asociala (dvs allt
för individualpsykologiska), atemporala och ekologiskt problema
tiska karaktär (se t ex Harris & Harvey 1981; Hewstone & Jaspars 
1982; Hewstone, Jaspars & Lalljee 1982). De attributionsregler 
som extraherats från den växande mängden av attributionspsyko-
logiska experiment kretsade till stor del kring distinktioner som 
aktör-observatör och externa /situationella och interna/ dispositio-
nella attribuerade orsaker till beteenden. Med en viss välvilja skul
le man kunna säga att attributionsforskningen huvudsakligen syss
lat med det i och för sig oundgängUga deskriptiva, taxonomiska 
och morfologiska arbete, som alltid måste finnas som underlag för 
fruktbart teoretiserande (jfr Hinde 1979). Det vill då till att de 
fenomen som man beskriver och klassificerar har en så vid ekolo
gisk relevans som möjligt. Attributionsforskningen har emellertid i 
stor utsträckning även präglats av empirisk splittring, då forskarg
rupper tenderat att specialisera sig på vissa begränsade områden (t 
ex vissa situationer), där attributionsprocesser studerats och desk
riptiva regler formulerats utan att vara relaterade till varandra och 
därför utan möjlighet till analys i termer av generalisering kontra 
specificitet (jfr Harris & Harvey 1981). 

Två infallsvinklar kan urskiljas inom attributionsforskning
en. Den ena innebär att man i första hand studerar de processer 
som leder till att människor gör attributioner av olika slag, medan 
attributionernas form och innehåll blir snarare av sekundärt intres
se (Harris & Harvey 1981; Antaki 1981). Dessa processer studeras 
ofta utifrån perspektiv hämtade från forskningen om informa
tionsbehandling och beslutsprocesser, varför olika typer av "bias" i 
perceptionen och informationsbehandlingen ställs i fokus i situa
tioner där människor gör bedömningar med osäkert informations
underlag och uppenbarligen ofta fungerar som dåliga "vardagssta
tistiker" ("naiv induktion", se t ex Kahneman, Slovic & Tversky 
1982). Den andra infallsvinkeln riktar uppmärksamheten på hur 
attributionerna representeras, dvs deras form och innehåll. I ett 
bredare teoretiskt perspektiv är självfallet båda aspekterna lika 
viktiga. 



Under sjuttiotalet började attributionsforskningen få allt fler 
kontaktytor med andra områden inom kognitiv socialpsykologi. 
Det från Heider och Kelly hämtade synsättet på människan som 
"naiv" forskare krävde ett mera övergripande teoretiskt perspektiv 
på människors sätt att genom förklaringar begripliggöra sin om
värld. Heider själv hade i själva verket utvecklat ett konsekvent 
system för "fenomeneli handlingsanalys", förankrat i vardagsak
törens perspektiv och med vardagsspråket som grundval. Begrepp 
som "scheman", "implicita personlighetsteorier", "kausala attribu-
tioner", "vardagsteorier", "ordinary explanations" började flyta 
samman och samlas under paraplybegreppet "social kognition" (jfr 
Antaki 1981; Forgas 1981). Även om denna term tolkas något oli
ka i olika texter, kommer jag i fortsättningen att använda den som 
en samlande beskrivning för alla de begrepp jag räknat upp i det 
föregående. 

Social kognition syftar således på alla de fenomen (både 
processer och resultat), som uppträder när människor uppfattar 
och förklarar sin sociala omvärld, inklusive sin egen person. Att i 
sådana sammanhang se människan som naiv forskare som tar in 
information, bearbetar den och intuitivt "prövar" vissa förklarande 
"hypoteser" behöver givetvis inte innebära att all denna verksamh
et är medveten och ur aktörens synvinkel rationell. En del av den 
kritik som riktats mot attributionsforskningen har påpekat att 
människor i många fall fungerar på ett automatiskt och "mindless" 
sätt (Harris & Harvey 1981). En del forskning har visat att 
mänsklig interaktion inte sällan bättre kan förklaras som styrd av 
rutiniserade "manuskript" ("scripts"), som utan krav på reflektion 
anvisar situationsadekvata handlingar, än som ledd av sofistikerad 
vardagspsykologisk analys av orsaker och motiv baserad på 
maximalt utnyttjande av tillgänglig information. Det troliga är 
återigen att dessa två aspekter är komplementära och behöver inte 
utesluta varandra. 

Det torde inte råda något tvivel om att människor alltsomof-
tast försöker förklara sina egna och varandras handlingar i vardags
livet och därvidlag använder mer eller mindre erfarenhetsgrundade 



och sofistikerade förklaringssystem. En fördel som perspektivet 
"människan som naiv forskare" medför är, att den i många sam
manhang som djup och principiell uppfattade klyftan mellan "var
dagsmänniskan" som studieobjekt och de (akademiskt skolade) 
"riktiga" forskare, som studerar henne, minskar (Harris & Harvey 
1981; Antaki 1981; Antaki & Brewin 1982). De tolkningar och 
förklaringar av mänskligt handlande som presteras av psykologer, 
terapeuter, samhällsforskare m m är ofta minst lika problematiska 
som de "naiva" vardagsförklaringarna (jfr Antaki 1981; Antaki & 
Brewin 1982). Forskarens attributioner har i en del fall mindre re
levant empiriskt underlag och teoretisk sofistikering än vardags
människans, och kan i sig själva utgöra intressanta studieobjekt. 

De kognitiva instrument som människor använder för dessa 
vardagsförklaringar har ofta karaktären av underförstådda, implici-
ta, dvs mer eller mindre undermedvetna, "teorier" eller teorifrag
ment. De bygger alla på djupt rotade grundläggande antaganden 
eller "axiom" om den mänskliga naturen och samhällets väsen, 
som tillhandahålles av det sociokulturella-historiska sammanhang, 
som individerna socialiserats i. Dessa teorier och teorifragment 
omfattar alla aspekter av mänskligt beteende och samhälleliga 
företeelser. Ett sätt att klassificera dem i ett slags taxonomi är att 
använda de "reviretiketter" som samhälls- och beteendevetenskap
liga forskare själva använder för att avgränsa sina områden: per
sonlighetspsykologi, motivationspsykologi, klinisk psykologi, ut
vecklingspsykologi, socialpsykologi, sociologi, antropologi m m. 
Om man sätter prefixen "implicit", "naiv", "vardags", "common-
sense", "folk" eller "indigenous" framför varje sådan etikett, får 
man den vardagliga motsvarigheten till den avancerade (?) veten
skapens teoribildning. 

I detta perspektiv blir attributioner, dvs tillskrivning av or
saker till ens egna och andras handlingar och beteenden, en del av 
en "naiv" motivationspsykologi för vardagsbruk. För att förklara 
varför vissa människor använder vissa attributionsregler i vissa 
situationer måste emellertid denna "folkliga" motivationspsykolo
gi relateras till alla de andra vardagspsykologierna, som i sin tur 



bör betraktas i ljuset av de kulturellt och historiskt präglade sys
tem av föreställningar - myter, ideologier m m -  som kännetecknar 
det samhälle där de studerade attributionerna förekommer. Myck
en meningslös forskning har producerats kring t ex "implicita 
personlighetsteorier", dvs kluster av subjektivt korrelerade person-
lighetsbeskrivande adjektiv som undersökts på ett nästan gene
rande valhänt sätt med hjälp av "checklistor" med personUghets-
drag, som försökspersoner fått gruppera i fullkomlig isolering från 
deras sociala och kulturella sammanhang. En stunds eftertanke ger 
vid handen att människors sätt att konstruera personlighetstyper i 
vardagslivet måste vara förknippat med deras "teorier" om alla 
andra psykologiska och sociala företeelser i det samhälle de lever i, 
och säkert sammanhänger med deras sätt att attribuera orsaker. 

De system av förklarande föreställningar som en människa 
absorberar och utvecklar under sitt liv utgör alltid ett komplicerat 
och mer eller mindre idiosynkratiskt konglomerat av fragment 
plockade ur det "förråd" som erbjuds av hennes kulturellt-historis-
ka omgivning. Dessa "förråd" innehåller stereotypa föreställningar 
om alla de sociala kategorier, som har någon relevans för samhäl
let i fråga, samt mera grundläggande "psykologier" med åtföljande 
tolknings- och förklaringsprinciper som åtminstone i form av ett 
slags minsta gemensam nämnare delas av de flesta medlemmar i 
detta samhälle. "Kognitiva stilar", i bemärkelsen generaliserade, 
kulturellt präglade "algoritm" för problemlösning, är av allt att 
döma viktiga beståndsdelar i dessa "förråd" (se t ex Galtung 
1981). Den kanske mest centrala komponenten i dessa tolknings-
och förklaringssystem, som förmodligen ligger till grund för de 
mera specifika "naiva" psykologierna, är en kulturs definition av 
"människa", dvs uppfattningen om vad "jaget", "självet" eller 
"personen" är för något. Jämförande tvärkulturella studier av dessa 
föreställningssystem ("självets jämförande antropologi") bedrivs 
nu allt oftare i tvärvetenskapligt samarbete mellan socialpsyko-
loaer, social- och kulturantropologer, religionsforskare och filo
sofer (se t ex Heelas & Lock 1981, där termen "indigenous psy
chologies" användes som beteckning för dessa "teorier"). 



Även om den amerikanska attributionsforskninaen redan i 
slutet av sextiotalet - om än sporadiskt - började uppmärksamma 
attributionernas roll i relationer mellan grupper, är det först under 
de senaste årens närmande mellan amerikansk och europeisk 
socialpsykologi som den sociala och kulturella aspekten på attribu-
tioner började utforskas mera systematiskt. Den europeiska so
cialpsykologin har under sjuttiotalet kännetecknats av främst två 
markanta strömningar: studiet av "sociala representationer", som 
främst bedrivits av franska forskare ( se t ex Moscovici 1981; Farr 
& Moscovici 1983, Deschamps 1982), och forskning kring social 
identitet och relationer mellan grupper utifrån Tajfels teori om 
social identitet (Lange & Westin 1981 , kap. 15; Tajfel 1981a, b; 
1982). En annan intressant riktning är den något heterogena forsk
ningen kring "etogenisk" socialpsykologi, analys av målinriktade 
handlingsstrukturer ("goal directed action") och sociala situationer 
(se t ex Brenner 1980; von Cranach & Harre 1982; Argyle et al 
1981). 

"Sociala representationer" är en samlingsterm, med rötter i 
Durkheims uttryck "representation collective", för alla föreställ
ningssystem med meningsgivande, systematiserande, tolkande och 
förklarande funktioner, som delas av medlemmarna i ett samhälle, 
en kulturkrets eller en tillräckligt differentierad subkultur (min 
omformulering efter Moscovici 1981 och Hewstone & Jaspars 
1982). Som synes är inte begreppet särskilt väl preciserat och kan 
sannolikt inte bli det på nuvarande stadium av sin utveckling. I sin 
vidaste betydelse kan det bli synonymt med "kultur", om kultur 
definieras som "kollektivt medvetande". Jag använder det i detta 
sammanhang i något snävare mening, som omfattar alla de impli-
cita vardagsteorier, "folkteorier", naiva förklaringssystem m m 
som jag diskuterat i det föregående. Sociala representationer syftar 
inte endast på människors föreställningar om och förklaringar av 
psykologiska och sociala fenomen, utan även alla andra företeelser 
av mänsklig och social relevans; naturen, hälsa och sjukdom m m. 
I en ännu snävare betydelse, som jag kommer att använda i dis
kussionen av teorin om social identitet, kan sociala representation



er definieras betydligt enklare och mera "operationaliserbart" som 
de gemensamma system av föreställningar om den egna gruppen 
och om andra grupper, som de enskilda medlemmarna i dessa 
grupper har. Representationer är psykologiska entiteter och kan 
endast härbärgeras i människors huvuden. Sociala blir de när de 
delas av många. Enligt mitt sätt att se är sociala representationer 
en del av social kognition och utgör den bindväv som håller 
samman kulturer genom att knyta samman individuella medvetan-
den. De strukturerar relationer mellan grupper samtidigt som de 
avspeglar dem och kan studeras som indikatorer på relationernas 
form, riktning och styrka. Sociala och etniska stereotypier kan då 
ses som specialfall av sociala representationer, vilket innebär ett 
väsentligt steg framåt från den traditionella stereotypiforskningens 
listor med gruppattribut (jfr Hewstone & Jaspars 1982; Hewstone 
et al 1982; Capozza et al 1982). 

Utifrån det ovan sagda måste attributionsprocesser förstås 
mot bakgrunden av relevanta sociala representationer, som till
handahåller de "teorier" från vilka resler för förklaring genom till
skrivning av orsaker hämtas. Det förhåller sig dock inte så att 
dessa representationer är statiska strukturer som "orsakar" att att-
ributionema får olika former och innehåll; det är snarare fråqa om 
en dynamisk ömsesidig påverkan mellan strukturen i relationerna 
mellan grupper, de sociala representationerna och attributionerna, 
varvid de sistnänmda kan sägas spela en funktionell roll i växel
verkan mellan representationer och grupprelationer. Deras funk
tioner i denna växelverkan har istor utsträckning att göra med 
uppnående och upprätthållande av positiv social identite I detta 
perspektiv kan de därför kallas sociala attributioner. 

3.2 Social identitet och social kognition. 

Teorin om social identitet, utvecklad främst av Henri Tajfel och 
hans medarbetare i Bristol, England, spelar en viktig roll i det 
utkast till en flerfaktorteori om etniska relationer som vi present
erat i sista kapitlet i vår bok. Av detta skäl underkastade vi denna 



teori en rätt ingående analys (Lange & Westin 1981, kap. 15). I en 
ytterst komprimerad beskrivning kan teorin sägas handla om rela
tioner mellan grupper i ljuset av ett postulerat grundläggande mo
tiv; att uppnå och upprätthålla positiv social identitet. Social iden
titet definierades av Tajfel som den del av en människas själv
uppfattning, som är förankrad i hennes medvetenhet om att hon 
tillhör vissa sociala grupper med åtföljande emotionell, värderande 
valör. Teorin är utpräglat socialpsykologisk och kognitiv, i så måt
to att människors föreställningar (kognitioner) om sin egen grupp 
(ingruppen) och om andra relevanta grupper (utgrupper), som hon 
inte tillhör men jämför sig med, samt om relationerna mellan des
sa grupper, tilldelas en förmedlande och relativt autonom kausal 
roll i förklaringar av mänskligt handlande. 

Teorin beskriver olika typer av handlingsstrategier som 
människor väljer utifrån sina föreställningar dels om möjligheten 
att flytta mellan grupper, då gränserna uppfattas som "genomträng-
liga" och den egna gruppen som negativt men illegitimt värderad, 
dels,när aränserna mellan grupper uppfattas som svårforcerade, 
om möjligheten att förbättra den egna gruppens status vilket i sin 
tur förbättrar medlenmiamas sociala identiteter. 

Teorins empiriska underlag har till största delen bestått i 
socialpsykologiska experiment enligt den s k "minimal group con
dition", som visat att även de mest tillfälliga och absurda kateao-
riseringar i "ingrupp" och "utgrupp" kan leda till favorisering av 
ingruppen och diskriminering av utgruppen. Teorin förklarar dessa 
iakttagelser med hypotesen att diskriminering av utgrupper bidrar 
till att skapa s k positiv särprägel hos ingruppen genom att differ-
entiell värdering av grupperna uppkommer, vilket leder till att 
medlemskapet i ingruppen ger positivt bidraa till medlenmiarnas 
självuppfattning. 

I vår analys av teorin om social indentitet pekar vi på tre 
svagheter: a) definitionen av social identitet är för enkel i ljuset av 
komplexiteten hos människors självuppfattning, som jag diskuter
at i det föregående (se även Lange & Westin 1981, kap. 9 och 10); 
b) det empiriska underlaget är alltför beroende av socialpsyko



logiska laboratorieexperiment, även om dessa hävdas vara "ekolo
giskt" relevanta; c) den del av teorin som behandlar de sociala 
kognitionerna i relationer mellan grupper är alltför skissartad och 
förhållandet mellan gruppbaserad och icke aruppbaserad identitet 
otillräckigt utrett. Icke desto mindre bedömde vi grundtanken 
bakom teorin som fruktbar och värd att inkorporera i flerfaktor-
modellen. 

Under de senaste två åren har en väsentlig utveckling av 
teorin om social identitet ägt rum, och de svagheter jag anfört 
ovan är i dag betydligt mindre störande. Vad beträffar förhållandet 
mellan social, dvs gruppbaserad identitet och individens totala 
självuppfattning har en mera nyanserad bild utvecklats av främst 
Turner (1982) i samband med hans analys av gruppbildningspro
cesser, som lett honom till en "kognitiv omdefiniering" av begrep
pet grupp. Social grupp definieras således av Turner som ett antal 
individer som internaliserat medlemskap i samma sociala kategori 
eller kategorier som beståndsdelar i sin självuppfattning. Självupp
fattning ("self-concept") definieras i sin tur som en hypotetisk 
kognitiv struktur med emotionella valörer, som i huvudsak består 
av två komplexa komponenter: den på grupptillhörigheter baser
ade sociala identiteten och den personliga identiteten, som baseras 
på andra identialer än grupper. Beträffande frågan om relationen 
mellan situationeli variation hos självuppfattningen kontra dess 
kontinuitet och stabilitet anser Turner att den totala självuppfatt
ningen sedd som strukhir är relativt stabil över tid, och den situatio-
nella variationen i en människas självupplevelse kan förklaras med 
hypotesen att olika delar av självuppfattningen aktualiseras i olika 
situationer och projiceras som momentana självbilder på indivi
dens självupplevelse i relation till den sociala situationen. Tanke
gången uppvisar betydande likheter med tidigare citerade förfat
tare som Rosenberg (1979; 1981) och Gecas (1982). I olika situa
tioner kan således ens aktuella självbild i större eller mindre ut
sträckning vara förtöjd i ens sociala identitet. 

Även med den nyansering som Turner åstadkommit i fråga 
om definitionen av social identitet anser jag att hans modell fortfa



rande är alltför mekaniskt kognitiv, vilket är ett typiskt känne
tecken hos Bristol-gruppens teoretiserande. Identiteten blir ett 
slags koanitivt pussel vars olika delar exponeras tillfälligt aenom 
belysning av situationella "spotlights". En vidare utveckling är 
nödvändig i fråga om relationen mellan den sociala och den per
sonliga identiteten främst i fråga om deras ursprung i individens 
livshistoria och deras innebörder i relation till positiva och negati
va idealbilder. En forskare som tagit upp de andra väsentliga idé
erna i teorin om social identitet utan att låsa sig vid den förenklade 
identitetsmodellen är Liebkind (1982 a, b), som i sin forskning om 
den svenska minoriteten i Finland använt den betydligt mera subti
la och dynamiska modell för identitetsanalys som Weinreich ut
vecklat (1982). 

Vad beträffar det empiriska underlaget för teorin om social 
identitet har en påtaglig utveckling ägt rum. Allt fler forskare har 
prövat hypoteser baserade på teorin i mer eller mindre "naturliga" 
sammanhang genom att de grupper de valt till sina undersökningar 
har på ett omsorgsfullt sätt hämtats från faktiskt existerande och 
socialt högst relevanta kategorier. Den kanske viktigaste bredd
ningen av den empiriska grunden för teorin består i att allt fler un
dersökningar görs i olika länder, vilket väsentligt ökar möjligheten 
till tvärkulturella jämförelser, varvid de kulturellt betingade be
gränsningarna i begreppsapparaten kommer i dagen. Caims (1982) 
presenterar en klar analys av den religiösa (och etniskpolitiska) 
konflikten på Nordirland med hjälp av teorin om social identitet. 
Situationen där är relativt ovanlig, då de två grupperna, protestant
er och katoliker, omvandlat sina på religiös bekännelse baserade 
identiteter till ett slags historiskt konstruerad etnicitet, som dessu
tom bildar en "pyramidal-segmenterad" struktur genom att katego
rierna "protestant" och "katolik" slår ut alla andra sociala grupp-
tillhörigheter, till och med kön, och inga "cross-cutting cleavages" 
tillåtes spela någon roll i relationerna mellan människor. Wetherell 
(1982) har undersökt ungdomar från olika etniska grupper på Nya 
Zealand (Maoris, Samoaner och vita) och funnit att "minimal 
group paradigm" från Tajfels experimentella studier inte ger sam
ma resultat som i Europa. 



Hennes diskussion ger många värdefulla insikter i de kultu
rella begränsningarna i fråga om undersökninasdesign. För att för
stå varför människor reagerar på vissa sätt i undersökningssitua
tioner måste man ha ingående kunskaper om deras sociokulturella 
bakgrund. I själva verket kan man enligt Wetherell använda "det 
minimala grupparadigmet" för att studera graden av västerländsk 
påverkan i andra kulturer. Även om hennes undersökningar inte i 
grunden ifrågasätter kärnan i Tajfels teori, pekar de dock på icke 
oväsentliga frågetecken beträffande teorins tvärkulturella giltighet. 

I en komplex och omfattande studie av social identitet i 
relationer mellan två stora grupper i Italien, Syditalienare och 
Norditalienare, samt de etniska grupperna i Sydtyrolen, har Ca-
poza, Bonaldo & Di Maggio (1982) belyst hur "treställiga" ste
reotypier - ingruppens självstereotypi, ingruppens stereotypi om 
utgruppen och ingruppens foreställningar om hur utgruppen ste
reotypierar ingrupDen - fungerar som indikatorer på och instru
ment för social förändring, som analyseras mot bakgrunden av en 
relativt ingående skildring av de sociokulturella och politiska 
processerna. Undersökningen liknar den som Mellor (1982) ge
nomfört i två mindre svenska städer. Den italienska studien gav 
resultat som kunde tolkas utifrån teorin om social identitet och det 
särskilda värdefulla i den är illustrationen av hur sociala represen
tationer i form av etniska stereotypier fungerar i den sociala iden
titetens tjänst och möjliggör förutsägelser av social förändring och 
social konflikt. 

I en annan omfattande studie av etnisk identitet, självvär
dering och etniska relationer i Indonesien har Jaspars & Wamaen 
(1982) kartlagt flera intressanta aspekter på teorin om social iden
titet. Det kanske mest intressanta fyndet var den relativt låga grad
en av konflikt mellan grupperna, vilket återspeglades i nästan 
genomgående positiva auto- och heterostereotypier. Jämförelser 
mellan in- och utgrupper på den indonesiska interetniska scenen 
tycks inte fylla några viktiga ingruppsfavoriserande funktioner. A 
andra sidan fanns det viss differentiering i de sociala representa
tionerna mellan olika områden: på landsbygden, där de interetnis-



ka kontakterna är begränsade, tycktes tillhörighet till olika etniska 
grupper ha liten relevans för individernas självuppfattning, medan 
en viss ökning av sådan relevans kunde observeras i storstads
området Jakarta, där möten mellan olika grupper sker oftare och 
på andra villkor. Kineser var den enda etniska grupp i detta etniska 
myller som tillskrevs vissa negativa särdrag av de andra grupper
na. Kineserna tycktes acceptera dessa attributioner på gruppnivå, 
dvs i sin autostereotypi, samtidigt som de i mycket liten utsträck
ning ansåg dessa gruppkännetecken vara relevanta för deras indi
viduella självuppfattningar. A andra sidan opponerade sig kineser
na, förvånande nog, mot de två till synes positiva särdrag som till
skrevs dem av de andra grupperna: företagsamhet ("industrious-
ness") och stark familjelojalitet. Kinesernas ställning på den ur
bana interetniska arenan i Indonesien motsvarar det som kallas 
"middleman minorities" (jfr Lange & Westin 1981, kap. 16) och 
mot denna bakgrund är dessa två särdrag långtifrån oproblematiskt 
positiva. 

Jaspars & Wernaens studie ger således empiriska illustra
tioner till flera teoretiskt intressanta frågeställningar. Den etniska 
identifikationens relevans och styrka kartlades i tre olika "intensi
tetssammanhang": landsbygd, stad och en viss avvikande etnisk 
grupp (kineserna). Studien visar också hur människor kan förvalta 
sin positiva siälvuppfattning genom att i varierande grad vägra att 
låta den etniska tillhörigheten spela en väsentlig roll i självupp
fattningen. Resultaten kan även tolkas så att både låg- och högsta
tusgrupper delar samma sociala representation av grupprelationer
na, baserad på de objektiva förhållandena, men använder olika 
jämförelsenivåer när de relaterar denna representation till sin 
självuppfattning. 

Majeed & Ghosh (1982) har undersökt den sociala identite
tens former och funktioner i relationerna mellan tre etniska grup
per i Indien: "High Caste Hindu", "Scheduled Caste" (den f d kast
lösa, lågvärderade gruppen) och "Muslim", där den sistnämnda är 
den största minoriteten i Indien avgränsad av den islamiska reli
gionen och med en sociokulturell särprägel. Relationerna mellan 



de olika gruppernas auto- och heterostereotypier med åtföljande 
värderingar kartlades och relationen mellan autostereotypi och 
självuppfattning analyserades. Resultaten stöder hypoteser härled
da från teorin om social identitet i fråga om relationen mellan fö
reställningar om gruppgränsemas genomtränglighet och gruppmed
lemmarnas sociala/etniska och individuella identiteter. Då Mus
limer och Hinduer är i princip "stängda" för varandra och därför 
ojämförbara, uppvisar de båda "säkra" sociala identiteter och posi
tiva ingruppsevalueringar. Skillnaderna mellan autostereotypi och 
ingruppsvärdering å ena sidan och medlemmarnas självuppfatt
ning å den andra diskuteras mot bakgrunden av gruppernas socio-
kulturellt betingade olikheter i fråga om de sociala representation
erna av relationen mellan självet (individen) och kollektivet. 

Flera av ovanstående studier har således bidragit till en ny
ansering av teorin om social identitet i fråga om relationen mellan 
den gruppbaserade sociala identiteten och den personliga identite
ten (i Turners 1982 mening). Denna frågeställning får ytterligare 
fördjupad behandling i Wong-Riegers & Taylors (1981) undersök
ning av hur människor trots sina på flera grupptillhörigheter base
rade "multipla" identiteter (jfr även Lange & hlestin 1981, kap. 10 
och 11) lyckas upprätthålla en sammanhängande självuppfattning. 
Tre strategier för att uppnå detta undersöktes på grupper hämtade 
från den fransk-kanadensiska och den engelsk-kanadensiska delen 
av befolkningen. Resultaten visade att alla grupperna genomgåen
de tycktes använda samma strategi, nämligen att försöka tillhöra 
sådana grupper som trots olika medlemmar uppfattas ha liknande 
värderingar. 

Några andra teoretiskt intressanta diskussioner av relationen 
mellan social identitet och individualitet ges av Deschamps (1982) 
och Horwitz & Rabbie (1982). Deschamps presenterar ett subtilt 
resonemang om relationen mellan maktförhållanden mellan grup
per å ena sidan och gruppbaserad identitet respektive individualitet 
å den andra. Maktrelationerna mellan sociala kategorier bestäm
mer enligt Deschamps individernas möjligheter att uppnå "full 
individualitet", dvs att inte i andras (dvs de maktprivilegierades) 



ögon enbart betraktas i termer av sin grupptillhörighet. Deschamps 
uppfattning om relationen mellan social och personlig identitet 
avviker från Bristolgruppens i så måtto att Deschamps betraktar 
den personliga icke gruppbaserade individualiteten som ett privi
legium förbehållet medlemmar i maktöverlägsna grupper. Ju 
mindre makt den grupp man tillhör har, desto mer kommer den 
alter-definierade (se Lange & Westin 1981, sid. 205) identitet man 
tilldelas av andra att domineras av ens grupptillhörighet, och där
igenom avvika från den egna individuella självuppfattningen. Och 
omvänt, ju  mer makt den egna gruppen har, desto större chans har 
man att av andra uppfattas som en individ i samklang med den 
egna självuppfattningen. Att "depersonalisera" andra är således de 
maktöverlägsnas privilegium. Samma problematik diskuteras även 
av Horwitz & Rabbie (1982), som knyter samman gruppbaserad 
kontra individuell identitet med attributionsprocesser och social 
kognition. "Depersonalisering", dvs att förneka den andre indivi
dualitet genom att definiera honom enbart som medlem i en grupp 
kan enligt Horwitz & Rabbie börja med att man förklarar den and
res handlingar genom att attribuera honom orsaker förtöjda i hans 
stabila egenskaper, som förknippas med hans grupptillhörighet. 
Möjligtvis överskattar författarna den direkta "kausala" roll i kon
flikter mellan grupper som attributionsprocesser kan spela; Tajfel 
(1982 b) påpekar träffande att i många situationer följer attribu-
tionerna snarare de existerande maktrelationerna mellan grupper 
och de konflikter som bottnar i dessa och inte, som Horowitz & 
Rabbie tycks mena, orsakar de sistnämnda. 

En av de få  andra författare som närmare diskuterar rela
tionen mellan makt och social identitet är Ng (1980; 1982). Hans 
slutsatser från den ingående teoretiska analysen av makt (1980) 
och några empiriska undersökningar (1982) blir, att maktojämlik
het är den kanske viktigaste möjliggörande betingelsen för diskri
minering mellan grupper. Denna fråga har direkt anknytning till 
ett annat centralt bearepp inom teorin om social identitet, nämli
gen legitimitet, eller snarare uppfattad/föreställd legitimitet i rela
tioner mellan grupper. Detta begrepp diskuteras av Caddick 



(1982) i ljuset av den s k "equity theory", men måste anses fortfa
rande vara otillräckligt analyserat, särskilt med tanke på dess be
tydelse i de förklaringar av grupprelationer som teorin om social 
identitet tillhandahåller. 

Till sist något om de sociala kognitioner som spelar de vik
tiga rollerna som instrument och indikatorer (symptom) i den so
ciala identitetsteorins bild av relationer mellan grupper. Redan i 
det föregående har jag i samband med diskussion av några under
sökningar berört attributionsprocessernas plats i kampen om posi
tiv social identitet. Utifrån det tidigare presenterade begreppet 
"sociala representationer", som i de sammanhang som forskningen 
kring social identitet undersöker kan i stort sett jämställas med 
stereotypier (auto och hetero), kan man hävda att attributionsproc-
esser måste studeras mot bakgrunden av dessa representationer, 
som genom en interaktionsprocess i stor utsträckning påverkar 
deras situationella framträdelseformer och innehåll(se Hewstone 
& Jaspars 1982; Hewstone, Jaspars & Lalljee 1982). I ljuset av 
detta kan man således tala om sociala attributioner i den specifika 
betydelsen av attributioner som dels är förankrade i gruppmed
lemmarnas föreställningar (representationer) om den egna gruppen 
och om andra grupper (men även deras föreställningar om ut-
gruppsmedlemmamas föreställningar om den egna gruppen), dels 
fungerar som bekräftande och manipulerande instrument i spelet 
om positiv social identitet. På så sätt kan sådana gruppbaserade 
attributioner och de kollektiva föreställningar de avspeglar ses 
som indikatorer eller symptom på pågående sociala processer och 
förändringar, där t ex uppseglande konflikt mellan etniska grupper 
kan följas, och i viss utsträckning även förutsägas, genom "diag
nos" av stereotypier och attributionssätt (jfr Capozza et al 1982). 
När stereotypier ses som en form av sociala representationer, för
ankras de i det "förråd" av menings givande och förklarande "teo
rier" om människan och samhället, som i vaqe samhälle uttrycker 
dess "kollektiva kognition" som den formas av dess historiska-
sociokulmrella tillstånd. Attributioner blir då betydligt mer än ab
strakta kognitiva regler för tillskrivning av orsaker till handlingar. 



Stereotypier är på samma gång den viktigaste konstitueran
de grundvalen för social identitet (jfr Lange & Westin 1981, kap. 
11; Turner 1982; Tajfel 1981). En grupps sociala identitet uttrycks 
genom dess självstereotypi, avgränsad med en differentierande 
särprägel från andra gruppers självstereotypier. Då dessa själv-
(och heterO") stereotypier är i sin tur förtöjda i de bredare sociala 
representationerna, knyts begreppen social representation - social 
identitet - social attribution samman till en oupplöslig triad, där 
ingen komponent kan förstås utan att relateras till de andra. Detta 
synsätt förlänar djup även åt det tidigare sterila stereotypibegrep
pet, och dess påverkan på amerikansk stereotypiforskning blir allt 
tydligare (se t ex Hamilton 1981). Det är lätt att inse att det har 
avgörande implikationer för hur forskning om etniska relationer 
bör bedrivas. 

Avslutningsvis vill jag kort diskutera ett antal publikationer 
som på olika sätt är relevanta för teorin om social identitet och 
dess relation till social kognition, även om inte alla direkt anknyter 
till Bristol-gruppens forskning. I en antologi redigerad av Turner 
& Giles (1981) behandlas olika frågeställningar inom teorin om 
social identitet i relation till annan aktuell socialpsykologisk 
forskning. Brown & Turner (1981) diskuterar förhållandet mellan 
interindividuellt och "intergrupp"-beteende i relation till ameri
kansk forskning om grupprelationer och konstaterar att den av 
många omfattade hypotesen, att nära personlig kontakt mellan 
medlemmar från olika, t ex etniska, grupper kan reducera fördom
ar och konflikt mellan grupperna, är alltför optimistisk. Då det är 
olika psykologiska processer som är inblandade i personlig kon
takt och kontakt i termer av grupptillhörighet, bör man snarare se 
sociala kontakter som uttryck för eller symptom på redan existe
rande relationer mellan grupper än som en orsaksfaktor som kan 
ändra dessa relationer. Milner (1981) ger en översikt över forsk
ning om fördomar med tonvikt på "rasfördomar", som i viss mån 
uppdaterar den översikt vi presenterat i vår bok (Lange & Westin 
1981, del II). Giles & Johnson (1981) utvecklar vidare Giles teori 



om etnolingvistisk vitalitet i relationer mellan etniska grupper, 
även om man inte tycker sig märka någon större skillnad mot de
ras tidigare presentationer av samma teori. 

Tajfel (1982c) ger en bra sammanfattning av det aktuella 
läget inom teorin om social identitet i relation till aktuell socialpsy
kologisk forskning. StClaire & Turner (1982) bemöter den kritik 
som riktats mot "minimal group" - paradigmet i Bristol-gruppens 
experimentella forskning kring social identitet, och finner att 
anklagelsen om att resultaten i första hand uttrycker "demand 
characteristics" i den experimentella situationen, såsom denna 
tolkats av försökspersonerna, tycks sakna grund. 

du Preez (1980) genomför en intressant analys av social 
identitet i ett politiskt perspektiv med exempel från Sydafrika. I en 
antologi av Robertson «& Holzner (1980) diskuteras individuell 
och social identitet i relation till makt- och auktoritetsstrukturer ur 
statsvetenskapligt perspektiv. McCall &Simmons (1978) har revi
derat sin inflytelserika bok från 1966 (se Lange & Westin 1981, 
kap. 9) om identitet ur symbolisk-interaktionistisk synvinkel. Den 
symbolisk-interaktionistiska forskningstraditionen om självet och 
identiteten får en aktuell presentation i Stryker (1981). Begreppet 
självuppfattning (the self-concept) fortsätter att tilldra sig stor 
uppmärksamhet och avsätter ett jämnt flöde av litteratur, som 
exemplifieras av Wegner & Wallacher (1980) och Suls (1981), 
och från behavioristiskkognitivt perspektiv av Bandura (1981). 

Zavalloni (1982) har utvecklat och komplicerat sin metod 
för analys av identitet avsevärt jämfört med den version vi presen
terat i vår bok (Lange & Westin 1981, kap. 10) och använt i den 
uppföljande studien i attitydundersökningen. Hennes metod kallas 
nu "eco-egologi" och innebär en mycket inträngande men tidskrä
vande analys av relationen mellan social och personlig identitet. 
På länare sikt vore det fruktbart att jämföra resultat fran identitet
sanalys med denna djuplodande metod med resultat från de andra 
metoder jag nämnt i det föregående, som Weinreich (1982), Jack
son (1981) och Turner & Schutte (1981). 

Social identitet bygger på psykologisk särprägel och differ
entiering mellan grupper. Ingen av de forskare som arbetar med 
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teorin om social identitet som grund har i någon större utsträck
ning befattat sig med den personliga särprägeln i människans iden
titet, dvs hur individen lyckas uppnå positiv personlig särprägel 
inom den grupp eller de grupper, som konstituerar hans sociala 
identitet. Forskningen kring "self-concept" har delvis uppmärksam
mat denna frågeställning (se t ex Rosenberg 1979), men hos Sny
der & Fromkin (1980) finner man en mera samlad ansats att ut
veckla en teori om unikitet i personliga termer. Strävan att framstå 
som unik individ i relief mot grupptillhörigheten är enligt dessa 
författare ett minst lika starkt motiv för mänskliga strävanden som 
behovet av positiv gruppbaserad social identitet. De två behoven 
kan i många fall leda till ett dilermna. Denna viktiga problematik 
kräver fortsatt forskning. 

Ett sätt att skapa personlig unikitet genom särprägel är att 
forma det som William James (se Lange & Westin 1981, kap. 9) 
kallade "det materiella självet", dvs den sfär av materiella ägodelar 
som bildar en emotionellt laddad zon av identitetssymboler i ens 
närmaste omgivning. I en rad ytterst intressanta studier, som före
nar flera teoretiska perspektiv som vanligtvis inte brukar förekom
ma tillsammans, har Csikszentmihalyi & RochbergHalton (1982) 
undersökt den sociala och personliga innebörden i de föremal som 
människor omger sig med i sina "hemma-sfärer" och använder 
som symboler för självet. De metoder de använt (av allt att döma 
påverkade bl a av den s k Chicago-skolan inom etnografin; se 
Hannerz 1980, kap. 2) har stor likhet med etnografins och antro
pologins arbetssätt, som kompletterats med psykologiska metoder 
och en mångfasetterad kultursociologisk referensram. I själva ver
ket har deras ansats stor likhet med de metoder för kulturanalys 
som diskuteras av Ehn & Löfgren (1982). Enligt min mening skul
le det vara ytterst värdefullt att vid något tillfälle kunna komplet
tera de metoder för identitetsanalys som jag diskuterat i det före
gående med denna typ av undersökning av materiella identitets-
markörer eller symboler i människors personliga livsrum. 

Framställningen i avsnitten 2.2.1 och 2.2.2 visar hur kom
plexa de teoretiska föregreningar är som konfrontationen mellan 



teorin om social identitet, attributionsteorin och forskningen kring 
social kognition ger upphov till. Begreppstriaden sociala represen
tationer - social identitet - sociala attributioner utgör den centrala 
teoretiska kärnan, som måste utvecklas, fördjupas och i större ut
sträckning förankras empiriskt inom ramen för forskning om et
niska relationer. Antalet viktiga frågeställningar för empirisk be
lysning är mycket stort. För fas 2 i flerfaktorteori-projektet kan jaa 
endast välja ett par frågeställningar för empirisk "sondering". Den 
ena handlar om de etniska stereotypiernas roll i sociala kognition-
er mellan nåara etniska grupper i Sverige, varvid stereotypierna 
studeras enligt den "treställiga" modell (ingruppens självstereotypi, 
ingmppens heterostereotypi om utgruppen och ingruppens före
ställningar om hur utgruppen stereotypierar ingruppen, sett från al
la de undersökta gruppemas synvinkel), som Capozza m fl (1982) 
och i viss utsträckning Mellor (1982) använt i Italien respektive 
Sverige. Stereotypierna relateras sedan till attributionsprocesser, 
genom att man undersöker hur medlemmarna i de olika grupperna 
förklarar sina egna och andras handlingar i vissa situationer mot 
bakarunden av de sociala representationerna. 

Den andra frågeställningen rör relationen mellan å ena si
dan "multipel" social identitet, som uppstår när individens sociala 
identitet baseras på samtidig tillhörighet till flera grupper, och 
hans globala självupofattning å den andra sidan, med beaktande av 
frågan om förhållandet mellan särprägel i grupptermer och särprä
gel i personliga, icke gruppbaserade, termer. Denna frågeställning 
kommer att belysas mot bakgrunden av de undersökningar och 
teoretiska resonemang som jag berört i det föregående i samband 
med diskussion av författare som Horwitz & Rabbie (1982), Hew-
stone & Jaspars (1982), Hewstone m fl (1982), Wona-Rieger & 
Taylor (1981), Turner & Schutte (1981), Snyder & Fromkin 
(1980) och Csikszentmihalyi & RochbergHalton (1982). 

Den i avsnitt 2.1.3 presenterade rammodellens implikation
er för dessa studier innebär att de sociala representationer, som 
utgör bakgrunden till stereotypier, attributioner och identiteter, 
måste i så stor utsträcknina som möjligt betraktas i ljuset av de 



undersökta individernas livshistorier, som rekonstrueras genom 
intervjuer, samt de etniska gruppemas kulturella bakgrund och ak
tuella situation på den interetniska arenan i värdlandet Sverige. 
Även frågan om relationer mellan majoritets- och minoritetsaktör
ernas uppfattningar om invandrargruppernas "interna historiska 
existensberättigande" i Sverige (se Lange & Westin 1981, sid, 
311) är viktig att belysa i detta sammanhang. Detta kräver dels att 
man måste skaffa den nödvändiga informationen från existerande 
beskrivningar av de berörda ursprungsländerna, dels att man ut
ifrån existerande källor beskriver den aktuella svenska situationen, 
inklusive den svenska kulturen. Det sistnämnda är en ofantlig 
uppgift, som jag givetvis inte kan genomföra ensam. Det förhåller 
sig dock utan tvivel så, att en bestämning av den svenska kulturel
la särprägeln (i kontrast mot de närvarande etniska gruppernas) 
och den svenska etniska identiteten är en av de viktigaste utgångs
punkterna för all vidare forskning om etniska relationer i Sverige. 
Detta understrykes av bl a forskningsgruppen "Invandrare och 
svenskar: kulturkonflikt och kulturförändring" vid Göteborgs uni
versitet (se t ex Allwood 1981; Alsmark 1981; Carle, Schale & 
Djurström 1981; Engelbrektsson 1980) och av Hannerz (1981). 
Ytterligare en viktig aspekt som bör belysas i samband med dessa 
studier är de olika invandrargruppernas föreställningar om den 
svenska kultur de har runt omkring sig. 

Vad beträffar svenskarnas egen kulturella/etniska identitet 
har vi i attitydundersökningen gjort en första, låt vara metodolo-
giskt mycket begränsad, ansats till ett slags bestämning av denna, 
genom att det representativa stickprovet ur Sveriges befolkning i 
åldrarna mellan 18-70 år fått besvara den öppna frågan "jag är ..". 
Givetvis är detta otillräckligt och måste kompletteras och jämföras 
med analyser baserade på socialantropologiska och etnografiska 
studier, som dock å sin sida inte kan ge data på aggregatnivå. 



3.3 Etnisk stratifiering och etniska relationer. 

I detta avsnitt gör jag en förhållandevis kortfattad översikt över ett 
antal arbeten från de senaste två åren inom följande områden; 
teorin om kulturell arbetsdelning, teorin om etniskt kluven arbets
marknad och "middleman minorities", ett par arbeten om ekono
miska teorier om etnisk diskriminering, samt något om etnicitet 
och etniska relationer i största allmänhet. Min bedömning är -
även om jag inte kan hävda att jag täcker allt som publicerats un
der denna period - att några stora förändringar i den bild av dessa 
områden som vi presenterar i vår bok knappast ägt rum. Då var 
täckning av ekonomiska teorier om etnisk diskriminering i boken 
var knapphändig, tar jag kort upp ett par arbeten Då detta område 
som åtminstone i USA betraktas som ganska viktiga. 

3.3.1 Kulturell arbetsdelning och "middleman-minorities". 

Teorin om kulturell arbetsdelning, utvecklad främst av Michael 
Hechter vid University of Washington, Seattle, (se Lange & Wes-
tin 1981, kap 16) ingår i det förslag till syntes som vi presenterar i 
sista kapitlet i vår bok. Den anger vissa makrosociologiska rambe
tingelser för relationen mellan etnisk identifikation, kulturell sär
prägel och koncentration av vissa etniska grupper till speciella sek
torer på arbetsmarknaden. Vi fann dess kausala analys av dessa 
förhållanden problematisk och konstaterade att den i första hand 
hade vissa deskriptiva förtjänster. Av allt att döma har inte särskilt 
mycket publicerats på detta område de senaste tva åren, med re
servation för att jag inte specifikt intresserat mig för den variant av 
teorin (som egentligen var dess ursprungliga kärna), som går un
der namnet "intern kolonialism". Hechter själv har till största del
en övergivit den makrosociologiska nivån i sina studier av grupp
bildningsprocesser och etnisk solidaritet till förmån för analyser av 
mikrosociala betingelser för kollektivt handlande utifrån en "ra-
tional-choice"-modell av individuellt handlande (Hechter, Fried
man & Appelbaum 1982; Hechter 1982). På sätt och vis kan man 



säga att Hechter därigenom vill avhjälpa de brister som hans tidi
gare "strukturella" analyser av etnisk solidaritet lidit av. Hans mål 
är nu att förklara de svårbegripliga fluktuationer i frekvensen av 
etnisk kollektiv mobilisering och handling som empiriska observa
tioner ådagalägger. Strukturella stratifieringsmönster i etniska 
termer har enligt detta synsätt inte något direkt kausalt inflytande 
på etniska gruppers benägenhet att initiera "collective action" och 
det inflytande som kan finnas måste förmedlas via upprättande av 
intraetniska organisationer och kvasi-grupper. Sådana etniska or
ganisationer måste utveckla interna system av kontroll och belö
ningsåtgärder som kan påverka medlemmarnas individuella vinst-
och förlustkalkyler (självfallet inte enbart av ekonomisk art), in
nan de kan förmå dem att handla kollektivt. Organisatoriska re
surser av ekonomisk, social och psykologisk art är således ett 
nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att kollektiv handling 
skall äga rum. Det krävs även vad Hechter kallar "monitorerings-" 
eller "övervaknings-"instrument som bl a kan kontrollera utbrytare 
("free-riders"), som finner det mera attraktivt att handla på egen 
hand. 

Hechters modell drabbas automatiskt av de tillkortakom-
mandon som enligt vad jag förstår alla "rational-choice"-modeller 
för socialt beteende lider av: de förutsätter bl a perfekt information 
om befintliga handlingsalternativ hos aktörerna, full medvetenhet 
hos dessa mm. De "prediktioner" som Hechter härleder ur sin mo
dell visar att också den, som många andra, förutsätter flera grund
läggande betingelser av psykologisk och socialpsykologisk art 
(t ex solidaritet inom den etniska organisationen), som förblir 
oförklarade och ingår som givna värden i den rationella kalkylen. 
Dessutom klargör inte Hechter på vilket sätt dessa förutsägelser ur 
modellen skulle kunna prövas empiriskt. Det är förvisso ett ytterst 
fundamentalt viktigt problem att utröna hur individuella motiv, val 
och beslut resulterar i kollektiva utfall som avsätter mönster på 
aggregatnivå - en av Durkheims mera berömda frågor var just "hur 
individuella motiv omvandlas till sociala fakta". Schelling (1978) 
ger en rad intressanta och slående infallsvinklar på detta från ett 



slags beslutsteoretisk synvinkel. Det förefaller mig emellertid 
tveksamt huruvida Hechters nedstigning från de strukturella höjd
erna kan bidra till klargörandet av den etniska solidaritetens natur 
och former. 

I sin senaste bok utvecklar även Banton (1982) sina tidigare 
utbytesteoretiska och "rational-choice"-inspirerade analyser av et
nisk konkurrens och etnisk diskriminering. Det förefaller dock 
som om liknande invändningar kunde riktas även mot hans tillvä
gagångssätt i så måtto, att det tycks förutsätta att en mera grund
läggande diskriminering i bemärkelsen differentiell värdering och 
maktskillnad mellan etniska grupper måste föreligga för att teorin 
skall kunna fungera. 

Teorin om etniskt kluven arbetsmarknad utvecklades främst 
av Bonacich (se Lange & Westin 1981, kap. 16) i anslutning till 
den mera specifika teorin om "middleman minorities". Bonacich 
& Modell (1981) presenterar en mera utvecklad form av denna 
teori med en omfattande empirisk exemplifiering hämtad från den 
japanska minoriteten i USA. Bonacich & Modell betraktar de ja
panska immigranterna i USA som en ursprungligen typisk, väletab
lerad "middleman minority", som kännetecknas av sin "mittemel-
lan"-position i det ekonomiska stratifieringssystemet och på arbet
smarknaden, där de koncentreras inom vissa sektorer av oberoen
de småföretagsamhet. Middlemanminoriteter diskuteras av förfat
tarna teoretiskt som en webersk idealtyp, mot bakgrunden av en 
inträgande historisk analys av den japanska immigrationen i USA. 
Efter andra världskriget upplöstes japanernas profil som middle-
manminoritet i viss utsträckning, även om det enligt Bonacich & 
Modell inte primärt orsakades av assimilation och ackulturation. 
Under sextiotalet återupplivades den etniska ekonomin hos japan
erna, vilket Bonacich & Modell förklarar med komplexa teoretiska 
och empiriska argument. Deras senaste version av teorin om midd-
leman-minoriteter är ett exempel på en komplex flerfaktorteori om 
hur sådana minoriteter uppkommit i ett historiskt perspektiv. De 
avvisar konsekvent förenklade enfaktor-förklaringar som otillräck
liga och reduktionistiska. Deras teori leder till förutsägelsen att när 



etniska grupper upphör att aaera som ekonomiska intressegrupper, 
tenderar de att förlora sin etniska sammanhållning och upplösas. 
Denna materialistiska hypotes tycks emellertid drabbas av den 
välkända problematiken om hönan och ägget, även om deras sofis
tikerade resonemang och massiva data stundom får en att tro att 
ekonomin är hönan. 

En annan forskare som tidigare sysslat med middleman-
minoriteter är Zenner, som i en nyligen publicerad artikel (Zenner 
1982) tillämpar teorin på arabisk-talande immigranter i USA, 
främst från Syrien och Libanon. Hans studie kompletterar Bona-
cich & Modells material om den japanska minoriteten, och be
kräftar slutsatsen att under gynnsamma omständigheter (främst 
existensen av faktiska eller potentiella ekonomiska nischer) kan 
småföretagsamhet på etnisk grund positivt bidra både till att den 
etniska gruppen i viss mån, dvs delvis på sina egna villkor, inte
greras i värdsamhället och att den samtidigt överlever som etnisk 
grupp. Som Bonacich tidigare påpekat (citerad i Lange & Westin 
1981, kap. 16) kan emellertid mindre gynnsamma betingelser leda 
till att en middleman-minoritet råkar i stark konflikt med majorite
ten. 

3.3.2 Ekonomi och diskriminering. 

När det gäller teorier med mera utpräglad ekonomisk karaktär 
(Bonachich är i första hand sociolog) tillhör Piores (1980) och 
Reichs (1981) arbeten de mest uppmärksammade under de senaste 
åren. Då jag inte är ekonom, måste jag begränsa mig till en mycket 
kortfattad presentation. 

Reich (1981) utsätter den sk neoklassiska ekonomiska teo
rin om diskriminering för en kraftig kritik utifrån en ståndpunkt 
som kan kallas neomarxistisk eller (med amerikanskt språkbruk) 
radikal. Han påpekar både teoretiska och empiriska brister hos den 
noeklassiska teorin, som i huvudsak utgår från den nyttomaximer-
ade individen när den försöker förklara ojämlik fördelning av in
komster på arbetsmarknaden. Med teoretiska argument förankrade 



i klassteori och med ekonometriska beräkningar anser sig Reich 
kunna visa, att den ojämna fördelningen av inkomster mellan vita 
och svarta i USA orsakas både av klasskonflikt mellan kapitalägar
na och arbetarklassen och av marknadsprocesser inom den kapital
istiska ekonomin. Detta förutsätter en analys i kollektiva termer, 
vilket den neoklassiska teorin enligt Reich nästan aldrig gör och 
leder därför till förutsägelsen att konkurrens mellan ekonomiska 
agenter i en marknadsekonomi borde medföra att rasdiskrimine
rande strukturer bryts ned. Enligt Reich är inte detta fallet. Hans 
ekonometriska undersökning av frågan om vem det är som tjänar 
på rasdiskriminering leder enligt honom till resultat som strider 
mot den neoklassiska teorin och stöder klasskonflikt-teorin. Resul
taten visar att rasojämlikhet i inkomstfördelning oproportionerligt 
gynnar rika vita kapitalägare, i bemärkelsen att den ökar deras an
del av den vita inkomstfördelninaen. Rasdiskrimineringen länkas 
enligt klasskonfliktteorin samman med ojämlik inkomstfördelning 
bland vita genom två mekanismer: dels dess effekter på fackföre
ningsrörelsen, dels effekter på ojämlik fördelning av offentliga 
tjänster. Ekonometriska prövningar stöder denna hypotes, menar 
Reich. 

Även om jag inte kan bedöma de teknisk-ekonomiska 
argumenten och beräkningarna i boken, ställer jag mig tveksam 
inför flera av Reichs slutsatser. I sin sammanfattning av sina teore
tiska och empiriska fynd pendlar han mellan enligt min mening 
helt oförenliga formuleringar. Å ena sidan hävdar han att hans 
klasskonfliktteori förklarar varför rasojämlikhet i inkomstfördel
ning (främst i storstadsområden) reproduceras, dvs kvarstår, under 
lång tid i en kapitahstisk ekonomi. Det är möjligt att så är fallet. 
Man å andra sidan hävdar han även att "...this econometric evi
dence (supporting the class conflict theory) thus suggests that 
racism is best understöd in the class conflict perspective". Detta är 
något helt annat an att förklara varför rasism, eller snarare dess 
yttringar i ojämlik inkomstfördelning, fortsätter att existera. Att 
förklara orsakerna till att rasism uppkommer och får de innehåll 
och former den har är en sak. Att förklara varför den, när den väl 
uppkorrmiit, lever kvar, är en helt annan. 



Reich's slutsatser beträffande strategier för kamp mot ra
sism i USA förefaller mig naiva och utan något som helst kontakt 
med de massiva empiriska resultat som den icke-ekonomiska 
forskningen om etnicitet ackumulerat. Då hans analyser enligt ho
nom visat, att rasism inte gagnar de flesta (fattiga) vitas ekono
miska intressen, drar han slutsatsen att de flesta vita inte behöver 
vara fientligt inställda till kampanjer mot rasism. Därför borde det 
vara möjligt att mobilisera en bred koalition mot rasism som skul
le omfatta stora delar av den amerikanska befolkningen om man 
bara kunde övertyga de vita om att ekonomisk jämlikhet mellan 
raserna inte behöver ske på deras bekostnad. 

Huruvida detta är möjligt är givetvis en empirisk fråga. Än 
så länge är evidensen för detta svag. I dessa formuleringar låter 
Reich som en trosvis marxist med stark övertygelse om att män
niskor med rationella (om nu hans analyser håller) argument kan 
övertalas till att inse sina rätta klassintressen. Reich's analys tycks 
mig ha andra svagheter. Den är nästan helt och hållet begränsad 
till relationen mellan svarta och vita, och tar i stort sett ingen hän
syn till de andra etniska grupperna i USA, med mindre iögonen
fallande fenotypiska etniska markörer. Det framgår inte heller hu
ruvida hans sätt att använda uttrycket "racial" är så generellt att det 
omfattar alla etniska grupper som inte är vita. Inte heller diskute
rar han frågan i vilken utsträckning hans analys av den ekonomis
ka ojämlikheten mellan svarta och vita även gäller för relationerna 
mellan WASP-majoriteten och andra, icke-svarta, etniska grupper. 
Etniciteten blir endast en variabel i hans ekonometriska ekvation-
er.Och även om han har rätt i sin kritik av de neoklassiska diskri-
mineringsteoriemas bristande intresse för kollektiva fenomen och 
överdrivna betoning av individuella "rational choice" - val, är 
Hechters (1982) tidigare diskuterade teori om etnisk kollektiv 
handling med alla sina problem ändå ett försök att använda "ra
tional choice" - modellen för just detta ändamål. 

Piores (1980) bok med den tänkvärda titeln Birds of pas
sage: migrant labor and industrial societies har enligt min mening 
ett helt annat djup och annan bredd än Reichs. Syftet med Piores 



arbete är att presentera ett samlat teoretiskt perspektiv på den in
ternationella arbetskraftsmigrationen utifrån tre utgångspunkter; a) 
strukturen hos mottagarlandets arbetsmarknad med särskild ton
vikt på de kännetecken som skiljer de arbeten som de långväga 
migranterna oftast besätter från de arbeten som till största delen 
innehas av den inhemska befolkningen; b) de kännetecken hos den 
immigrerade arbetskraften som skiljer den från den inhemska; c) 
migrationens effekter på både sändar- och mottagarlandets eko
nomiska och sociala struktur, med tonvikt på den roll migranterna 
har i värdlandets ekonomi och sociala struktur. Boken bygger på 
omfattande empiriska och teoretiska studier, som dock inte direkt 
redovisas i texten annat än som exempel. De viktigaste forsknings
projekt som arbetet baseras på är en serie studier av svarta arbe
tares situation på den amerikanska arbetsmarknaden, en studie av 
ursprunget till och karaktären hos den puertoricanska immigration
en till Boston, en löpande undersökning av den illegala arbets
kraftsinvandringen från det Karibiska området och Mexico till 
USA, studier kring de lågavlönade arbetsmarknaderna i Europa 
samt historiska studier av utvecklingen av den amerikanska arbets
marknadens struktur och immigranternas roll inom denna. Bak
grunden är således gedigen. 

Piore polemiserar mot vad han kallar "den konventionella" 
eller "ortodoxa" ekonomiska teorin om migrationens orsaker och 
effekter. För den oinvigde ter det sig oklart i vilken utsträckning 
han åsyftar samma "neoklassiska" teori som Reich försöker skjuta 
i sank. Den konventionella teorin försöker enligt Piore beskriva 
arbeten och arbetare i termer av inkomst. Andra aspekter på arbe
te, vilkas relationer till inkomst kan vara komplicerade och indi
rekta, negligeras enligt Piore av denna teori. Detta är den huvud
sakliga utgångspunkten för hans eget sätt att angripa migrations-
frågoma: inkomst betraktas inte längre som den avgörande analy
tiska variabeln i förklaringar av migranternas roll inom värdland
ets arbetsmarknad. Han uttrycker det bäst själv: 

"One can better understand migration by ignoring income 
differences and recognizing instead that people are rooted 



in a social context in ways that other commodities are not; 
migrant behavior can be better understood in terms of the 
specific attributes of the jobs available to migrants and the 
meaning {min understr) attached to those attributes in the 
social context in which work is performed" (Piore 1980, 
sid. 8). "The basic thrust of the argument in the book, how
ever, is that job characteristics other than income operate 
both to make the society tremendously resistant to their 
elimination and to make native workers reluctant to accept 
them. This implies that if the income differential between 
(say) the United States and Mexico were somehow to dis
appear, the American economy would simply seek else
where for other workers. The theory, therefore, deliberate
ly ignores income in order to focus on an alternative set of 
attributes that will explain why the economy needs these 
jobs, why native workers reject them, how the society 
would seek other workers if Maxican labor became scarce, 
and where it would be likely to find them" (Ibid. sid. 9). 

Relationen mellan Piores teori och den marxistiska (neomarxistis-
ka?) teorin är komplicerad och jag kan inte här penetrera alla dess 
nyanser. Hursomhelst avvisar Piore den uppfattning om arbetsdel
ningens natur och följder som den marxistiska teorin omfattar. I 
stället föreslår han en historisk utvecklingslinje i arbetets struktur 
och karaktär, som innebär en kontinuerlig närvaro av betydande 
skillnader mellan olika arbeten med avseende på dels den grad av 
yrkeskompetens de kräver, dels den utsträckning i vilken arbetet 
direkt leder till en igenkännbar produkt som förlänar arbetsuppgift
en något slags inneboende mening. 

Två hypoteser förenas i den teoretiska ram Piore lägger 
fram. Den ena innebär att den (i inkomsthänseende) hierarkiska 
strukturen hos arbetsmarknaden inte, som den "konventionella" 
teorin skulle säga, enbart är ett slumpartat resultat av produktivi
tetsskillnader mellan de individuella arbetarna eller en konsekvens 
av arten av använd teknologi. I stället menar Piore att den hierar
kiska strukturen är av avgörande betydelse för motivationen hos 
arbetstagarna, dvs det är i första hand ackumulering och upprätt
hållande av social status, och inte inkomsten som sådan, som får 



människorna att arbeta. Detta medför svåra motivationsproblem för i 
första hand innehavarna av jobben längst ned i hierarkin på arbets
marknaden, då det där knappast finns någon social status alls att 
upprätthålla. Samtidigt är denna lägsta nivå i arbetets status
hierarki nödvändig för att hierarkin skall kunna existera - någon 
nivå blir alltid lägst, och om man eliminerar de jobb som vid en 
viss tidpunkt i ett samhälle betraktas som de med lägst status, 
kommer automatiskt näst lägsta att inta deras plats. På så sätt pla
cerar Piore på ett för sociologer och socialpsykologer inte helt 
okänt sätt arbetet i ett bredare samhälleligt, kulturellt och psykolo
giskt sammanhang: 

"For most of us, our roles in the productive structure and 
our patterns of consumption are much more fundamental 
to the way in which we conceive of ourselves and under
stand the world. Changes in the productive structure thus 
seem to threaten the core of what we think we are, and it is 
for this reason that they are resisted" (Piore 1980, sid. 35). 

Detta låter snubblande nära de resonemang om relationen mellan 
människans Uvsomständigheter och hennes sociala identitet och 
självuppfattning, som de tidigare diskuterade sociologerna och 
socialpsykologerna talat om ett bra tag. Identitet och självuppfatt
ning har hittat vägen till migrationens ekonomiska teori. 

Arbetet är således inte enbart ett instrument för förvärvande 
av inkomst, åtminstone inte för de reguljära arbetstagarna inom ett 
lands arbetsmarknad. Tillfälliga migranter, som söker bättre ut
komst utanför sina ursprungsländer, med projektet att sedan an
vända den "back home", har en annan motivationeli struktur. För 
dessa "passagerare" på mottagarlandets arbetsmarknad blir arbetet 
i första hand instrumentelit, då deras djupare socialt och kulturellt 
förtöjda värderingar och motiv med avseende på arbetets värde 
och mening är tillfälligt suspenderade under den temporära migra-
tionen. Därför kan de också acceptera de jobb med lägsta status i 
värdlandet - men med en i jämförelse med sändarlandet attraktiv 
inkomst - som mottagarlandets inhemska arbetstagare helst vill 
slippa. 



Den andra hypotesen i Piores teoretiska perspektiv är den 
om "dual arbetsmarknad". Enligt denna är arbetsmarknaden (i 
mottagarlandet) uppdelad i två sektorer: den primära och den se
kundära. Migrantema finns huvudsakligen i den sistnämnda. Detta 
medför att en fundamental dikotomi mellan de arbeten som hu
vudsakligen utförs av immigranterna och de som bemannas av den 
inhemska befolkningen uppstår. För att förstå den roll som invand
rad temporär arbetskraft spelar i de industrialiserade ländernas 
ekonomi måste man analysera de faktorer som ursprungligen ge
nererat denna klyvning, vidare den funktion som den sekundära 
sektorn spelar inom det ekonomiska systemet samt de krav på ar
betskraftens karaktär som denna sektor ställer. Detta kräver, säger 
Piore, en teori om ekonomisk dualism. Jag kan inte i detta sam
manhang återge hans intrikata analys av denna problematik, utan 
måste nöja mig med att konstatera att den viktigaste skillnaden 
mellan dessa två sektorer av arbetsmarknaden rör trygghetsfaktorn 
hos arbetstillfällena. På grund av sin temporära anknytning till 
mottagarlandets arbetsmarknad är migranter alltid i viss bemär
kelse "bättre" anpassade till den sekundära sektorns otrygghet än 
vad den inhemska arbetskraften är och vill vara. På så sätt till
handahåller migrantema ett sätt för den inhemska arbetskraften att 
fly undan den roll (inom den sekundära sektorn), som systemet 
tvingar på den. 

De två hypoteserna kompletterar varandra, då den första -
om den på andra värden än inkomst baserade hierarkiska struktu
ren hos arbetsmarknaden - inte ensam kunde förklara varför mi
grantema accepterar de jobb som har lägst status i värdlandet. Den 
andra, kompletterad med en analys av migrantemas "kännetecken" 
i relation till arbetsmarknadens krav, bidrar till denna förklaring. 
Det är emellertid ett välkänt faktum att många invandrare, som 
från början haft för avsikt att atervända till hemlandet, så småning
om slår sig ned för gott i mottagarlandet, vilket medför att deras 
"motivationsprofil" i förhållande till arbetet förändras, med kon
fliktrisk som följd. Om migrantema stannar, kan det således på 
sikt leda till problem. 



Det sistnämnda har beröringspunkter med det tidigare 
nämnda begreppet "internt historiskt existensberättigande" (jfr 
Lange & Westin 1981, sid. 311) hos invandrargruppen, som syftar 
på de skäl för invandringen till och vistelsen i mottagarlandet)som 
a ena sidan åberopas av invandrama själva (både vid inträdet och 
vid fortsatt vistelse), och som å andra sidan tillskrivs dem av värd
landets befolkning. Dessa självattribuerade, åberopade och till
skrivna skäl ingår som viktiga inslag i de föreställningar som in
vandrama och vardbefolkningen har om varandra. 

Piores teori om arbetskraftsinvandring till industriaUserade 
länder innebär ett tvärvetenskapligt närmande mellan ekonomisk 
teori och en sociologisk, psykologisk och kulturvetenskaplig ana
lys av arbetets innebörder. Dess ekonomiska del måste i första 
hand diskuteras av ekonomer, men då teorins förklaringskraft 
tycks bygga just på sammankopplingen mellan ekonomiska och 
utomekonomiska, men ekonomiskt högst relevanta, faktorer, in
bjuder den till en konstmktiv tvärvetenskaplig diskussion. Att den 
(av recensioner att döma) av många uppfattas som ett nytt grepp 
på arbetskraftsmigrationens ekonomiska teori är något förvånande 
för en ekonomisk lekman och socialpsykolog, då de utomekono
miska premisser den anlitar i detta nya grepp betraktas närmast 
som självklara i andra vetenskaper om människan som social va
relse. "Homo economicus" är nog trots allt inte mindre än en män
niska. 

3.3.3 Etnicitet och etniska relationer. 

Som jag påpekat i det föregående förefaller inte den bild av forsk
ningen på detta område, som vi presenterar i vår bok (Lange & 
Westin 1981, främst kap. 11 och 12), nämnvärt ha förändrats 
under de senaste två åren. Tillflödet av litteratur kring etnisk iden
titet, etnicitet och etniska relationer uppvisar en betryggande vo
lym och då antalet möjliga originella idéer på området förefaller 
vara ändligt, blir redundansen i forskningen avsevärd. Då den teo
retiska, ideologiska och metodologiska splittringen samtidigt inte 



minskat, blir det alltmer arbetskrävande att upptäcka denna redun
dans. Av detta skäl nöjer jag mig i detta avsnitt med att endast 
göra ett snabbt svep över denna litteratur, som en uppföljning av 
bibliografin i vår bok. 

Bland allmänna översikter av området etniska relationer 
kan nämnas den mot bakgrunden av i övrigt knapphändig informa
tion intressanta volymen av Allwoth (1980), där etniska relationer 
i Sovjetunionen belyses från flera synvinklar i informativa men 
ofta alltför korta kapitel. Seeman (1981) ger en översikt av de 
senaste 10 årens amerikanska, främst socialpsykologiskt orienter
ade, forskning kring "minority relations", som är ytterligare ett 
namn på etniska relationer. Vad som förvånar därvidlag är att flera 
av de teoretiska perspektiv och empiriska resultat, som vi present
erar i vår bok inte återfinns i översikten. Smith (1982) ger en kort 
men innehållsrik översikt över den amerikanska etnicitetsforsk-
ningen i samband med en mycket kritisk granskning av det mo
numentala verket The Harvard Encyclopedia of American Ethnic 
Groups. Hans slutsats blir att "The view from Harvard" på etnici-
tet i USA är i bästa fall enögd. 

Ytterligare ett par försök att skapa synteser av de polarisera
de teoretiska och ideologiska ståndpunkterna i etnicitetsforskning-
en görs av McKay (1982) och Juliani (1982), den sistnämnda med 
en ideologikritisk udd. Mer eller mindre allmänna modeller och 
teorier om etnicitet, rasrelationer (detta besvärliga begrepp vars 
förhållande till termen "etnicitet" fortfarande är föremål för debat
ter), assimilation, migration m m kan man finna hos t ex Rex 
(1981), Mason (1982), från envist systemteoretiskt perspektiv hos 
Kubat & Hoffman-Nowotny (1981), vidare Banton (1982), Cohen 
(1981), Yinger (1981), Light (1981), Keyes (1981) och Massey 
(1981). Etniska relationer ur politisk-statsvetenskaplig synvinkel (i 
olika teoretiska tappningar) diskuteras av bl a Fox et al (1981), 
Dillingham (1981), Enloe (1981), Leifer (1981), Sinnott & Davis 
(1981) och Smith (1981), Etnicitet och urbanisering studeras teo
retiskt och empiriskt av Balakrishnan (1982), Ross (1982), Dar-
roch (1981), Tessler (1981) och Benski (1981). 



Etnisk identitet återfinns givetvis, explicit eller implicit, i de 
flesta av ovan nämnda arbeten. Några publikationer som mera 
direkt fokuserar på detta tema är Peterson-Royce (1982), som trots 
sina generaliserande ambitioner begränsar sig till exemplifieringar 
med ganska snävt socialantropologiskt material, vidare (fast med 
ett ensidigt "situationistiskt" synsätt på etnicitet) Okamura (1981) 
samt Lian (1982). En ingående socialantropologisk studie av den 
assyrisk/syrianska minoriteten i Sverige presenteras av Björklund 
(1981), medan Tung (1981) genomför en teoretiskt och metodolo-
giskt sofistikerad analys av individuella och kollektiva handlings
strategier hos invandrare i Sverige. 

En volym som enligt min mening förtjänar uppmärksamhet 
är Keyes (1981), en antologi från University of Washington, Seatt
le, baserad på ett tvärvetenskapligt seminarium om den etniska 
identitetens former och funktioner i samband med olika processer 
av social, politisk och ekonomisk förändring. De teoretiska stånd
punkter som presenteras i de olika bidragen från antropologer, 
sociologer, ekonomer och statsvetare är inte nya i etnicitetsdebat-
ten, men det empiriska materialet hämtas från vitt skilda samhäl
len i Nordamerika, England, Sydostasien, Mellanöstern och Afri
ka, och författarna anstränger sig, om än med varierande fram
gång, att behandla samma tema från sina skilda utgångspunkter. 

Bland bidragen kan nämnas antropologen Nagatas (1981) 
ingående analys av det "primordialistiska" och "situationistisk-
instrumentalistiska" synsättet på etnisk identitet. Efter en detalje
rad presentation av historiskt och antropologiskt, empiriskt mate
rial från Malaysia finner hon att de båda perspektiven väl kan 
sammanföras i en komplementär syntes. Trottiers (1981) analys av 
försöken att skapa "panetniska" identiteter och etnisk mobilisering 
bland nordamerikanska indianer och asiatiska invandrare i USA 
visar på de hinder, som etniska mobiliseringsförsök kan möta när 
de historiska, psykologiska och kulturella förutsättningarna för 
etnisk identifikation saknas, vilket är fallet med de asiatiska in
vandrarna. I detta perspektiv ter sig Turners (1981) utifrån teorin 
om social identitet uppställda hypotes att konflikter mellan etniska 



(och andra) grupper kan minskas endast genom att man tillhanda
håller överordnade identifikationer som skär igenom gruppgräns
erna och skapar mera inklusiva sociala identiteter, som omsluter 
de inblandade grupperna, lätt överoptimistisk. Just i fråga om et
niska grupper, vilkas identifikationer bottnar i föreställningar om 
gemensamt ursprung och "blodsband", tycks sådana "panetniska" 
identiteter vara särskilt svåra att förverkliga. 

Avslutningsvis något om biologi och etnicitet. I vår bok 
(Lange & Westin 1981, kap. 17) ägnar vi ett kapitel åt sociobiolo
gisk teori, då dess kontroversiella tankegångar av några etnicitets-
forskare använts för förklaring av den etniska identitetens och 
solidaritetens speciella karaktär, som ur detta perspektiv ses som 
nepotism och "släktskapsurval" baserad på uppfattningen att den 
etniska gruppen är en utvidgad släktkrets. Under de två senaste 
åren har jag inte kunnat upptäcka några fler bidrag från detta håll 
som specifikt skulle inrikta sig på etnicitet. De biologiskt inriktade 
antropologer som använder den sociobiologiska teorin i forskning 
kring "tribalism" i "primitiva" samhällen berör endast indirekt et-
nicitetsfrågan. Då den sociobiologiska tolkningen av etnicitet i 
fråga om etniska grupper i industrialiserade länder är näst intill 
omöjlig att pröva empiriskt, måste den tillsvidare förbli ingenting 
annat än en intressant tolkning. 

3.4 En modell för psykosocial kausalitet. 

I samband med presentationen av ett utkast till en flerfaktorteori 
om etniska relationer i sista kapitlet i vår bok behandlar vi i viss 
utsträckning den ytterst komplexa och besvärliga frågan om or
saksbegreppets existensberättigande och mening i forskning om 
psykosociala fenomen. Litteraturen kring denna problematik är 
mycket omfattande. Under den tid som förflutit sedan boken pub
licerades har jag i samarbete med Charles Westin utvecklat ytterli
gare några idéer kring denna fråga, som emellertid fortfarande är 
alltför skissartade för att presenteras i detalj i detta sammanhang. I 
samband med diskussionen av "rammodellen" för psykosocial 



forskning i avsnitt 2.1.3 i denna PM berör jag några aspekter på 
detta. Då etniska relationer, som jag framhållit i det föregående, 
omfattar i stort sett alla aspekter på människans psykosociala 
existens, måste en flerfaktorteori om etniska relationer beakta den 
svåra frågan om orsaksbegreppets innebord och funktion. Implicit 
eller explicit är denna fråga alltid närvarande i all den forskning 
jag diskuterat i det föregående. Av det skälet är det min avsikt att i 
det teoretiska arbete, som är det kanske viktigaste inslaget i detta 
projekt, fortsätta utvecklingen av de ideer om psykosocial kausali
tet som skisseras i kapitel 18 i vår bok, i kombination med 
"ranmiodellen" från avsnitt 2.1.3. En viktig inspiration för denna 
del av det teoretiska arbetet konamer från den forskning och teori
bildning om målinriktat handlande och "structure of action", som 
bedrivs främst inom europeisk sociologi, socialpsykologi och 
psykologi, och exemplifieras av författare som Brenner (1980), 
von Cranach & Harre (1982), von Cranach (1982), Luckmann 
(1982), Nowakowska (1981), Sjöberg (1981), Rommetveit (1981), 
Abell (1982), Boudon (1981, 1982). I USA har olika modeller för 
"action"-analys lagts fram av bl a Triandis (1980), Fishbein (1980) 
och Schelling (1978). Jones (1977) analys av "självuppfyllande 
profetior" har också relevans för denna problematik. 

Företaget att utveckla en modell för psykosocial kausalitet 
gränsar till megalomani och mina ambitioner i fråga om originali
tet är av självklara skäl begränsade. Men tvärvetenskapligt samar
bete kring ett komplext problem måste oundvikligt beröra orsaks
problemet inom psykosocial forskning och de idéer vi utvecklat 
hittills kan vara ett underlag för fortsatt diskussion. I skrivande 
stund får  jag i min hand materialet från planeringen av det s k 
"femländers-projektet", som organiserats av European Science 
Foundation för internationellt och tvärvetenskapligt studium av 
andra generationens invandrare (projektledare för den svenska 
delen är Yngve Lithman, EIFO). Den tyska delen av projektet be
skrivs av Esser (1982), som i sin komplexa teoretiska modell för 
projektet skisserar en ram av samma typ som jag utvecklat i av
snitt 2.1.3 i denna PM. Esser bygger in en komplex identitetsmo-



dell, liknande den vi presenterar i vår bok (Lange & Westin 1981, 
kap. 9 och 10) i en rammodell för psykosociala förlopp, där kausa-
lanalytiska studier med hjälp av path-analys spelar en viktig roll. 
Uppenbarligen finns det beröringspunkter mellan mitt utkast till en 
ram för en flerfaktorteori och ESF:s femländersprojekt. Förhopp
ningsvis kommer det att bli möjligt att koordinera mitt arbete med 
ESF-projektet. 

3.5 Flerkulturell samlevnadskompetens. 

I avsnitt 1.2.2 i inledningen till denna framhöll jag det fruktbara i 
att inom ramen för flerfaktorteori-projektet följa upp den utveck
ling och utvärdering av en "påverkansmetod mot etoiska fördomar 
och mobbning i grundskolan", som genomfördes under 1980-1981 
inom det av mig handledda projektet, initierat av Stockholms 
Skolförvaltning. Projektet var praktiskt inriktat i så måtto att man 
utgick från en relativt skissartad teoretisk referensram, delvis ba
serad på identitetsanalysen i vår bok (Lange & Westin 1981, kap. 
9 och 10), för att sedan i samband med konkret tillämpningsarbete 
i ett antal klasser i tre skolor i Stockholmsområdet (omfattande 
alla stadier i grundskolan) utveckla och empiriskt förankra de teo
retiska utgångspunkterna. Man skulle kunna säga att det rörde sig 
om ett slags "aktionsforskning". Den teoretiska referensramen (det 
rörde sig således inte om en mera utvecklad teori) bestod av två 
huvudkomponenter; a) "reciprocitetsbegreppet", som syftar på 
förmågan till kognitiv och emotionell-moralisk ömsesidighet, ba
serat huvudsakligen på Piagets teorier och Kohlbergs Piaget-
inspirerade forskning om den moraliska kompetensens utveckling, 
samt b) Zillers komplexa, integrerade modell för påverkan av atti
tyder, värderingar och beteenden, där begreppet självuppfattning 
spelar en central, överordnad roll (se Lange & Westin 1981, sid. 
196). Ziller placerar attityder längst ned i sin hierarkiska modell 
av "själv-systemet" och betraktar dem som tillhörande de kompo
nenter i detta system som är lättast att påverka. Denna påverkan är 



emellertid för det mesta kortvarig, varför mera genomgripande och 
bestående förändringar i roller, beteenden, värderingar och at
tityder kräver en omstrukturering av den överordnade självuppfatt
ningen, som är mest resistent mot förändring. 

Arbetsgruppen för projektet, som bestod av skolpsykologer 
och lärare, valde att utforma sin modell för påverkansmetoden på 
så sätt att alla nivåer i Zillers modell skulle bearbetas, då man med 
ett sådant tillvägagångssätt kunde vänta sig en starkare påverkan. 
Det komplexa reciprocitetsbegreppet definierades med ett antal 
komponenter, vilkas utveckling och bearbeming krävde psykody-
namiskt baserade metoder, som gruppövningar, rollspel, drama 
och gruppsamtal. Nivåerna i Zillers modell grupperades till tre 
"kluster"; i) attityder och värderingar, som operationaliserades 
som etniska fördomar, etniska stereotypier och värderingar av 
etniska grupper; ii) roller och beteenden, som konkretiserades som 
mobbning på etnisk grund och invandrarrollen hos invandrarbar
nen; samt iii) självuppfattning, där målet med påverkan var att öka 
alla elevers självkännedom, med särskild tonvikt på invandrare
levemas självkänsla. 

De frågeställningar som utvärderingen av det praktiska 
arbetet i klassrummen skulle besvara var följande: 

a) Har påverkansmetoden kunnat höja barnens, särskilt invandrar
barnens självkänsla? 

b) Bidrar påverkansmetoden till ökade positiva kontakter i klassen 
mellan svenska barn och invandrarbarn? 

c) Visar eleverna efter genomgången påverkan mer nyanserade 
(dvs inte ensidigt positiva eller negativa) attityder mot både sven
ska och invandrarbarn? 
Genomförandet skedde i två delfaser, där första fasen bestod i 
stegvis utformning av konkreta tekniker som kunde tillämpas i de 
olika klasserna och den andra i löpande utvärdering av dessa åt
gärder. Resultaten var enligt dessa utvärderingar övervägande po
sitiva i förhållande till de frågeställningar som skulle besvaras. 
Med ett markant undantag: på högstadiet tycktes verksamheten ge 



de svagaste effekterna. Men även för de andra stadierna gällde att 
inte alla delmålen uppnåddes i samma utsträckning i alla klasser. 
Vidare måste man även beakta den anpassning till de specifika 
förhållandena i varje klass och varje skola, som verksamheten 
måste undergå under projektets gång. Möjligheten att generalisera 
resultaten till andra skolsammanhang är därför begränsad. Man 
måste å andra sidan beakta att det här rör sig om så komplexa och 
situationskänsliga processer, att målet att framställa en effektiv 
påverkansmetod för generell tillämpning enligt mall är orealistiskt. 

Den utvärdering som genomförts inom projektet låg relativt 
nära de tidsperioder under vilka verksamheten i klasserna ägde 
rum. Man kan därför inte uttala sig om hur pass bestående de på
visade effekterna är. Av detta skäl vore det fruktbart att genom 
punktvisa uppföljninqar i de klasser som deltagit i verksamheten 
fastställa om bestående spår efter påverkan finns. 

Det som jag i första hand tänker genomföra inom ramen för 
föreliggande projekt är en mera teoretiskt präglad utveckling av 
det som jag i inledningen kallade "flerkulturell samlevnadskompe
tens". Utifrån de litteraturstudier jag bedrivit på området, som jag i 
stor utsträckning hänvisat till i det föregående, ser jag detta be
grepp som betydligt mera komplext än den "beredskap mot etniska 
fördomar och mobbning" som var paraplybeteckningen för de 
utarbetade metoderna inom projektet. Begreppet "flerkulturell 
kompetens" är problematiskt på flera sätt men samtidigt intressant 
(se t ex Engelbrektsson 1980). Mitt närmaste mål inom fas 2 av 
flerfaktorteoriprojektet är att genom fortsatt litteraturgenomgång 
och teoretisk analys, baserad på de empiriska studier som bedrivits 
främst i andra länder, utveckla en teoretisk modell för flerkulturell 
samlevnadskompetens. En viktig utgångspunkt för detta arbete är 
uppfattningen, att konflikter på etnisk (men även annan) grund i 
sociala relationer knappast kan, eller bör, undvikas. Vad man bör 
sträva efter är metoder för påverkan, som dels minskar risken för 
att dessa konflikter leder till oacceptabel degradering av etniska 
grupper, dels förhindrar att makt- och våldspräglade "lösningar" 
av konflikterna överväger. 



Tonvikten under denna fas  av detta utvecklingsarbete 
kommer att ligga på det slags "kognitiv-sociala" kompetensbe
grepp, kompletterat med den flereller tvärkulturella aspekten, som 
den aktuella forskningen kring kognitivsocial utvecklingspsykolo
gi arbetar med (se t ex Argyle 1979; Berndt 1981; Bochner 1982; 
Bullivant 1982; Cohen 1982; Damon 1981; Erickson 1979; Flavell 
1981; Glenn & Glenn 1981; Hales 1980; Higgins 1981; Kosslyn & 
Kagan 1981; Louden 1981; McDermott & Gospodinoff 1979; 
Nelson 1981; Ross 1981; Shweder et al 1981; Banks 1981). Då det 
föreligger en massiv evidens för ståndpunkten att självuppfatt
ningen och identiteten är en av de viktigaste bestämmande faktor
erna för männniskors kognitiva, emotionella och sociala kompe
tens (se Rosenberg 1979, 1981; Turner & Schutte 1981; Gecas 
1982; Sherif 1980; Brewster-Smith 1980), måste självuppfattning 
och identitet spela en central roll i begreppet flerkulturell samlev
nadskompetens, med hänsynstagande till de specifika problem 
som sammanhänger med den etniska identifikationens roll i själv
uppfattningen. 
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