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Abstract 

 

Fredrik Roos, Contests for an Anti-racist Concept of ”Race”: Gunnar Dahlberg and the 

Scientific Credibility of Human Categorizations 1933-1955, Uppsala universitet: Inst. för idé- 

och lärdomshistoria, C-uppsats, Vårtermin, 2018. 

 

In this thesis I study how geneticist and racebiologist Gunnar Dahlberg, through his own 

writings and participation in the UNESCO statements on ”race”, came to define the concepts 

of ”race” and ”science”. Dahlberg was a stark opponent of the ”Nazi race doctrine”. He was 

also in a unique position as head of the State Institute for Human Genetics and Race Biology, 

during the period here examined. Questions have recently been raised as to how to understand 

scientists like Dahlberg when he, as well as many other antiracists of his time, did not deny the 

existence of visible and scientifically provable ”races”. One conlusion I draw is that Dahlberg, 

nevertheless, in many ways sought to replace the ”race” concepts in his time, for the biological 

concept of ”isolates”. I also state, in accordance with what other historians of scientific racism 

has shown, especially when dealing with the UNESCO statements, that the furthering of 

biological notions was upheld by other scientific areas, such as anthropology. The case was 

also vice versa, making ”race” at its core biological, but to its exterior a question of social 

environment. Relying on Thomas F. Gieryns theories of Boundary-work, I want to further our 

knowledge of how this was made possible. The aim is to show how Dahlberg, rethorically, drew 

boundaries for the ”scientific truth” about ”race”. I also intend to shed some light on how these 

contests for authority where percieved and related to by others. In this respect, one conclusion 

is that concepts of ”modernity”, and different uses of history where employed as demarcations. 

I will also show how, in dealing with the criticism of the statements, UNESCO produced a 

pluralist concept of science. Withall, this is a history that raises important questions about 

science, politics, and the work – consensuses and contests – that foregoes the categories later 

used to describe and, or, divide human beings. 

 

Keywords: Anti-racism, Antirasism, Boundary-work, Gunnar Dahlberg, Race, Racism, Ras, 

UNESCO.  
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Inledning 
 
Förra året tilldelades filmen Sameblod (2017) av regissören Amanda Kernell en rad priser på 

Svenska Filminstitutets Guldbaggegala. I filmen som till större delen utspelar sig på 1930-talet 

får man följa huvudkaraktären Elle Marjas flykt från en samiskt uppväxt. Det är en flykt från 

ett sammanhang som den svenska staten och vetenskapen kategoriserat som främmande och 

underutvecklat. Identitetsproblematiken som porträtteras handlar kanske inte så mycket om hur 

hon väljer att identifiera sig med samisk kultur eller ej, eller huruvida det hon väljer är mer eller 

mindre rätt, som de system som överhuvudtaget möjliggör självförståelsen av att vara 

exkluderad och onormal. I en scen i filmen får man se Elle Marja i ett avhumaniserat möte med 

en idag förkastad ”rasvetenskap” och dess antropometriska praktik. I Sverige är den nutida 

relationen till ”ras” hel klart något annat än det var när landet år 1922 blev det första i världen 

med ett statligt institut för rasbiologi – något annat för de som definierade och definierades som 

degenerationsfaror.1 

  1930-talet skulle innebära en rad förändringar för rasbiologin och den tillhörande 

rashygienen. Inomvetenskapliga röster skulle börja ifrågasätta verksamheternas rasistiska och 

nazistiska problem. I efterhand har två motsatta rörelser ringats in utifrån detta skifte: mainline- 

och reform eugenics. En av de framträdande kritikerna var läkaren, statistikern och 

ärftlighetsforskaren Gunnar Dahlberg (1893-1956). Efter att ha arbetat på Statens institut för 

rasbiologi under de första två åren, efterträdde han Herman Lundborg som chef år 1936. Den 

ideologiska (om än inte spikraka) nystart som hans tillsättning innebar har ofta lyfts fram.2 

Dahlbergs kritik, inte minst mot rasbegreppet, placerade honom i intensiva vetenskapliga 

debatter, där föreställda gränser mellan vetenskap och politik skulle förskjutas. I boken Arv och 

ras (1940) skrev han exempelvis att: ”Rasbegreppet är […] ur praktisk synpunkt nödvändigt 

men ur vetenskaplig synpunkt en otillfredsställande nödfallsutväg.”3 Detta är kanske inte ett 

helt lättbegripligt yttrande. Det är också en intressant aspekt av den historia som jag här har 

                                                        
1 Rädslan för degeneration var inte enbart kopplat till ras, utan generellt till vad vissa ansåg vara dåliga anlag 
som förts vidare av exempelvis ”rasblandning”. För vidare redogörelse se Maria Björkman, Den anfrätta 
stammen: Nils von Hofsten, eugeniken och steriliseringslagarna 1909-1963 (Lund, 2011), 50 f, 74 ff. 
 
2 Gunnar Broberg, Statlig rasforskning: En historik över rasbiologiska institutet (Lund, 1995), 72 f, 76; Maria 
Björkman, Den anfrätta stammen (2011), 21 f, 132. 
 
3 Gunnar Dahlberg, Arv och ras (Stockholm, 1940), 161. 
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tänkt teckna, då det säger något viktigt om vetenskapens ibland godtyckliga anspråk på sanning. 

Hur kan vetenskap tillåta nödfallsutvägar på detta sätt? Hur kunde nödfallsutvägen ”ras” 

fortsätta att motiveras på ”vetenskaplig” grund?  

  Syftet med Dahlbergs Arv och ras var att ta kraftigt avstånd från det vetenskapligt 

oförsvarbara bruket av rasbegreppet som han såg i sin samtid. Han menade bland annat att 

rasbegreppet missbrukats på ett ovetenskapligt sätt: 

 

Det hat mellan nationerna, som för närvarande tycks driva Europa mot undergång, kan inte 
åberopa vetenskapligt konstaterade, ärftliga skillnader mellan folken. Det finns skillnader i 
tradition och kultur, i språk, livsföring, sätt att uppträda, styrelsesätt m. m., men dessa 
skillnader bottna ej i olika ’raskaraktärer’.4 

 

Han litade helt på att vetenskapen, enligt den idealbild han hade,5 skulle ordna upp det allvarliga 

felslut som politiken orsakat. Men hur mycket han själv än ansåg att vetenskap och politik 

skulle hållas isär, och hur mycket han än ville underminera den felaktiga ”rasvetenskapen”, är 

det svårt att inte se på Dahlbergs yttranden gällande ”ras” från 1930-talet och framåt, som 

politiska handlingar.6 Arv och ras skulle översättas till en rad olika språk, bland annat till 

engelska under titeln Race, Reason and Rubbish (1942). I det engelska omslagets fliktext 

marknadsfördes både boken och författaren med raderna: ”the outstanding Swedish geneticist 

Gunnar Dahlberg issues a challenging critique of the Nazi race doctrine within the framework 

of a lucid popular exposistion of a modern work on inheritance.”7 Bara i dessa rader kan man i 

retoriken skönja hur gränsdragningar görs angående vetenskaplig auktoritet och vem som anses 

                                                        
4 Dahlberg, Arv och ras (1940), 166. 
 
5 Kjell Jonsson har redogjort för Dahlbergs ibland motsägelsefulla yttranden samt ringat in Dahlbergs 
vetenskapssyn som ”entydigt objektivistisk”, se Kjell Jonsson, ”Rasbiologi från vänster? Om Gunnar Dahlbergs 
vetenskap, politik och popularisering”, i Livsföreställningar: Kultur, samhälle och biovetenskap, red. Christer 
Nordlund (Umeå, 2004), 44; Hertha Hanson har diskuterarat vetenskap utifrån perspektiv av att vara en 
verksamhet av idealism, Hertha Hanson, Alkemi, romantik och rasvetenskap: Om en vetenskaplig tradition 
(Nora, 1994), 11–17; Kjell Jonsson och Jenny Larsson har problematiserat spridningsmodellen som varit vanlig 
för att beskriva vetenskapens populariseringsformer, se Kjell Jonsson & Jenny Larsson, ”Mellan vetenskap och 
vers: Ärftlighetsforskare som publika vetenskapsmän 1940-1960”, i Den mediala vetenskapen, red. Anders 
Ekström (Nora, 2004), 219; Vad gäller kunskapsteoretiska skiften inom vetenskapen som fått konsekvenser för 
inte bara vad vetenskap varit vid olika tidpunkter i historien utan också hur dess utövare sett på sig själva samt 
hur verkligheten representerats kan läsas i Lorraine Daston & Peter Galison, Objectivity (New York, 2007). 
 
6 När jag skriver ”politiska handlingar” så är det enligt min mening ett sätt att poängtera att vetenskap kan 
betraktas som en ”politisk” verksamhet, dvs. att det finns intressen som driver vetenskap i vissa riktningar; Vad 
gäller traditionellt föreställda gränser mellan ”vetenskap” och ”politik” har Jonsson och Larsson diskuterat 
risken att som historieskrivare reproducera och reifiera sådana föreställda gränser, se Jonsson & Larsson, 
”Mellan vetenskap och vers”, (2004), 219 ff. 
 
7 Gunnar Dahlberg, Race, Reason and Rubbish (London, 1942). 
 



 

 

3 

 

mest vetenskapligt kapabel (objektiv och ”modern”) att uttrycka sig om ”ras”. Det är en form 

av gränsdragning som här ska studeras. 

  På andra sätt skulle efterkrigstiden tvinga fram ett ställningstagande i ”rasfrågan”. I 

december 1949 skulle United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) samla vetenskapsmän för att ”en gång för alla” underminera rasism på vetenskaplig 

grund. Dahlberg var en av de vetenskapsmän som kommenterade utkastet till ”Statement on 

Race” (1950), samt medverkade i utformandet av den reviderade ”Statement on the Nature of 

Race and Race Differences” (1951).8 Den andra reviderade versionen var ett resultat av massiv 

kritik mot vad vissa ansåg som brist på vetenskaplighet och manifesten inte tagit i beräkning de 

olika sätt på vilka rasbegreppet användes inom olika vetenskapliga discipliner.9 Diskussionerna 

som fördes i och med deklarationerna visar inte bara hur ”ras” omformulerades, utan också 

vetenskaperna som var inblandade. Det finns möjlighet att problematisera spänningar som 

tillsynes uppstår i de antirasistiska strävanden som deklarationerna gav uttryck för, och det 

samtidiga försvaret av raskategorins vetenskaplighet som många inblandade försvarade. 

  Dahlbergs antirasistiska ställningstaganden är givande om man vill undersöka 

rasbegreppets utveckling under 1930-, 40- och 50-talet, inte enbart i en ”svensk” kontext, utan 

även internationellt. Hans chefsposition vid Rasbiologiska institutet är ett intressant 

sammanhang, inte minst vad gäller den snåriga relationen mellan politik, vetenskap och ”ras” 

som ska diskuteras här. Dahlberg tjänar som ett belysande exempel på de problem som många 

i tiden brottades med. Många hade en stark vilja att konfrontera det man såg som fruktansvärda 

fel samtiden och man var väldigt medvetna om att man överträdde, om än föreställda, gränser 

för vetenskapen.10 Med Gunnar Dahlberg, ras och UNESCO i fokus, blir detta extra tydligt. 

  Ordet ”ras” anses av många vara förlegat, som om det finns en historisk dimension av det 

från vilket man ”gått vidare”. I ett ”svenskt” sammanhang så är ”ras” tillsynes väldigt 

annorlunda jämfört med exempelvis i USA.11 Men på flera håll finns det nutida röster som är 

redo att argumentera både för och emot ”ras” som rimlig vetenskaplig kategori, inte minst inom 

                                                        
8 Manifesten har publicerats i olika utgåvor, se ex. UNESCO, Four Statements on the Race Question (Paris, 
1969). 
 
9 Michael Banton, "Race, UNESCO Statements on", i Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society, ed. Richard 
T. Schaffer (Thousand Oaks, 2008). 
 
10 Jonsson och Larsson framhåller detta vad gäller det ”samhällsansvar” som många forskare som var inblandade 
i frågor om eugenik upplevde under 1930-talet, Jonsson & Larsson, ”Mellan vetenskap och vers”, (2004), 222. 
 
11 Ett intressant fall på senare tid då ”ras” och identitetsfrågor gjorts gällande i USA är turerna kring Rachel 
Dolezal: Claire Hynes, ”Rachel Dolezal’s pick-your-race policy works brilliantly – as long as you’re white”, The 
Guardian, 27/3 2017; För en redogörelse och diskussion om debatter kring ”ras”, se Kenan Malik, Strange 
Fruit: Why Both Sides of the Race Debate are Wrong (Oxford, 2009). 
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medicinsk forskning.12 Rasbegreppet är onekligen ett fortsatt ämne för debatt. FN, EU och 

UNESCO är några aktörer som i dag sätter press på Sverige att med så kallad jämlikhetsdata 

föra statistik över diskriminering utifrån omdebatterade kategorier.13 

  Innebörden av ”ras” och andra människokategoriseringar är resultatet av förhandlingar, 

medvetna val och deras konsekvenser. Historien tar här sin början i Dahlberg diskussioner om 

”ras” under 1930- och 1940-talet för att sedan avslutas med hans deltagande i vad som länge 

framhållits som en av de viktigaste händelserna vad gäller rasbegreppets vetenskapliga 

giltighet. Det är spänningen som tillsynes uppstår mellan å ena sidan ett individuellt och 

kollektivt antirasistiskt program, som både Dahlberg och UNESCO representerar, och 

samtidiga föreställningar om att det fanns ”raser” som var tydligt visuellt urskiljningsbara – 

som avslöjades av yttre särskiljande kännetecken. Vilka sammanhang gjorde detta möjligt? Hur 

resonerade man? 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur gränser för ”ras” och vetenskapliga områden drogs 

upp av Gunnar Dahlberg och UNESCO, samt hur dessa gränsdragningar togs emot av andra. 

Det handlar också om att visa hur de kategorier och begrepp som var centrala i 

gränsdragningsarbetet var flera saker samtidigt. I denna studie kommer jag att understryka 

konstruktionen av ”ras” och ”vetenskap” samt nysta i de intersubjektiva sammanhang som 

skapade och skapades i och med samma konstruktionsprocess. 

  Jag ämnar besvara följande frågor: Hur drogs gränserna för ”ras” och vetenskapliga 

områden av Gunnar Dahlberg och UNESCO? Hur togs Dahlbergs och UNESCO:s 

gränsdragningsarbeten emot? Vilka andra innebörder av ”ras” och ”vetenskap” fanns det att ta 

ställning till? Vilka ”vetenskapliga ideal” omgärdade Dahlberg och arbetet med UNESCO:s 

olika deklarationer? 

                                                        
12 Maria Björkman, Patrik Lundell & Sven Widmalm, ”De intellektuellas förräderi?”, i De intellektuellas 
förräderi? Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket, red. Maria Björkman, Patrik Lundell & Sven 
Widmalm (Lund, 2016), 29 f; Gavin Evans, ”The Unwelcome Revival of Race Science”, The Guardian 2/3 
2018; Michelle Brattain, ”Race, Racism, and Antiracism: UNESCO and the Politics of Presenting Science to the 
Postwar Public”, American Historical Review 112:5 (2007), 1413; Dorothy Roberts, Fatal Invention: How 
Science, Politics, and Big Business Re-create Race in the Twenty-First Century (New York, 2011), x–xii, 310. 
 
13 Om jämlikhetsdata se Tobias Hübinette, Vad är jämlikhetsdata? Råd och tips för att arbeta med 
jämlikhetsindikatorer (Tumba, 2015); För inblick i debatten kring jämlikhetsdata se följande fyra artiklar: Daniel 
Riazat, Rossana Dinamarca & Momodou Jallow, ”Antirasism är inte att förneka att färger finns”, Expressen, 
18/2 2018; Anna Lorentzon, ”Statistik om etnicitet väcker kritik”, ETC Lördag, 18/2 2018; Sayaka Osanami 
Törngren & Anders S Wigerfelt, ”Det är inte alltid fel att kategorisera människor”, Svenska Dagbladet, 8/3 
2018; Evin Ismail, ”Lögn, förbannad lögn – och statistik”, Arbetarbladet, 19/5 2018. 
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Teoretiska utgångspunkter 

En praktisk aspekt av historieskrivningen som idéhistorikern Mats Persson har beskrivit är den 

som handlar om källornas respektive historikerns begrepp.14 Det finns allt som oftast en tydlig 

distinktion mellan nutida språkbruk och äldre. Vill man försöka spåra förändringar i begreppens 

innehåll historiskt och in i nutid blir distinktionen ibland en utmaning. ”Ras” är ett tydligt 

exempel på detta, då ordet ofta väcker starka känslor. Därmed är det också viktigt att 

understryka att vad ”ras” var förr, är inte var ”ras” är i dag. Trots all temporal specificitet kan 

man undra om det är befogat att ställa frågor om ett slags ”rasbegreppslig” kontinuitet är 

möjlig? Vore det i sådana fall inte rimligt att ta ställning till dess olika bruk i historien? Hur 

kan man bättre förstå och problematisera hur människokategoriseringar blir till? Hur ska man 

fatta beslut kring dessa i samtiden? Med hjälp av historien kanske vi kan närma oss en 

förståelse. 

  Historikern Michelle Brattain har i en artikel om UNESCO:s deklarationer, delat in 

rasfrågans debattörer i olika kategorier: agnostics, pessimists och enablers.15 Agnostikerna 

beskrivs som osäkra på om det fanns inneboende skillnader som talade för det ena eller det 

andra. Pessimister menar hon ”doubted the utility and the intellectual honesty of eliminating 

the term.”16 Gruppen av möjliggörare ”espoused scientific views that provided substantial 

support for the most common racist stereotypes, but included many antiracists”.17 Brattain 

skriver angående arbetet med UNESCO:s deklarationer även i termer av ”vetenskaplig 

konsensus”, något som historikern Anthony Q Hazard Jr. också har gjort.18 

Konsensusskapandet är en viktig aspekt men säger mindre om de olika positioneringarna som 

etablerades och försköts i relation till andra begrepp som ”vetenskap” och ”modernitet”, vilket 

jag här är intresserad av. 

  Brattains indelning är möjlig att använda i de fall då man vill diskutera skuldfrågor, något 

som blivit allt vanligare bland historieforskare som givit sig in i ämnen där moraliska och etiska 

                                                        
14 Mats Persson, ”Begreppshistoria och idéhistoria”, i Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria, red. Bo 
Lindberg (Stockholm, 2005), 25 f. 
 
15 Brattain, ”Race, Racism and Antiracism”, (2007), 1397. 
 
16 Ibid. 
 
17 Bland agnostikerna nämner Brattain Otto Klineberg, bland pessimisterna Theodosius Dobzhansky och bland 
möjliggörarna Julian Huxley. Den sistnämnda ska enligt Brattain ha menat på att det fanns yttre markörer som 
svarade på genetiska skillnader även om det inte gick att rangordna ”raserna”, ibid., 1397, 1413. 
 
18 Anthony Q. Hazard Jr., ”A Racialized Deconstruction? Ashley Montagu and the 1950 UNESCO Statement on 
Race”, Transforming Anthropology 19:2 (2011), 36. 
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frågor har stor betydelse. Detta gäller inte minst hur man ska förhålla sig till det kollektiva 

minnet.19 Skuldfrågan har också lett till en rad kunskapsteoretiska tvister.20 Tvister som inte 

minst gäller rasbiologins historia i Sverige och hur man ska förstå ”den”.21 Vad gäller 

skuldfrågor som aktualiseras i och med rasbegreppet anser jag att Brattain har viktiga saker att 

säga. Bland annat att historiker har mycket de kan bidra med till samtida diskussioner: ”If we 

make good on our mantra about social construction, […] historians have a unique contribution 

to make to contemporary discourse on race as a more general ideological category as opposed 

to simply particular racial types.”22 I denna uppsats har jag inte, i anslutning till Brattain, givit 

mig ut för att peka på att det ena eller andra som mer eller mindre rasistiskt. Vad det handlar 

om är förståelse, förståelse för hur former av rasism och antirasism har manifesterats i särskilda 

historiska sammanhang och då blir också skuldfrågan aktuell. Att förstå är inte heller detsamma 

som att förlåta. De etiska frågorna förhåller jag mig till på så vis att om jag anser att möjligheter 

finns att utläsa möjliggörande aspekter så lyfter jag fram dessa och försöker se till 

sammanhanget. Detta riskerar ibland att kanske uppfattas som övertydligt och självklart, eller 

att jag skriver läsaren på näsan, men det är inte min avsikt. Jag vill endast försöka stanna upp i 

de lägen då historiskt dömande inte är omöjligt, om än inte självklart. 

  Dahlbergs idéer om ”ras” kan ibland upplevas som förvirrande när man försöker ringa in 

honom i termer av agnostiker, pessimist eller möjliggörare. Mycket kan tänkas ha att göra med 

hans epistemologiska ideal. Med hjälp av Thomas F. Gieryns teorier om boundary-work, blir 

det möjligen lättare att förstå hur såväl Dahlberg som andra aktörer förhöll sig till rasbegreppets 

vetenskaplighet. Jag kommer luta mig mot Gieryns teorier om vetenskapens skiftande 

pluralistiska sociala och epistemologiska former, enligt vad han kallat credibility contests. 

Dessa trovärdighetstävlingar menar han tar tre former: expulsion, expansion och protection of 

autonomy.23 Utdrivning eller uteslutning (expulsion) yttrar sig i tävlan mellan rivaliserade 

auktoriteter som samtliga försöker hävda sig i ”vetenskapen”. Retorisk så måste de tävlande 

                                                        
19 Det kollektiva minnet är i sig ett diskussionsämne på sätt som jag inte kan redogöra för här, men för en 
överblick se Johan Redin & Hans Ruin, ”Det kulturella minnets förvandlingar”, i Mellan minne och glömska: 
Studier i det kulturella minnets förhandlingar, red. Johan Redin & Hans Ruin (Göteborg, 2016). 
 
20 Skuldfrågor har diskuterats av en handfull forskare i temanumret ”Historiker i försoning” i Historisk tidskrift, 
se Historisk tidskrift 3 (2016); Björkman, Lundell & Widmalm, ”De intellektuellas förräderi?”, (2016), 11 ff. 
 
21 Därom tvista de lärde, nyligen ex. i meningsutbytet mellan Maja Hagerman och Andreaz Wasniowski i 
Historisk tidskrift angående Wasniowskis recension av Hagermans bok om Herman Lundborg; Hagerman, Maja, 
”Rasbiologin och forskningsperspektiven: Genmäle till Andreaz Wasniowski”, Historisk tidskrift 3 (2017); 
Wasniowski, Andreas, ”Replik på Maja Hagermans genmäle”, Historisk tidskrift 3 (2017). 
 
22 Brattian, ”Race, Racism and Antiracism”, (2007), 1413. 
 
23 Thomas F. Gieryn, Cultural Boundaries of Science: Credibility on the Line (Chicago, 1999), 15 ff. 
 



 

 

7 

 

distansera sig på ett eller annat sätt, inte minst genom att peka på motståndaren som 

ovetenskaplig. Expansion behöver inte nödvändigtvis ske inom det som klassas som vetenskap, 

utan handlar ofta om att vetenskapens förmåga att tolka sanningen utmanas av de som anses 

representera andra föreställda sfärer, ex. politik eller religion. Gränsdragningsarbetet skapar 

sedan tre typer av ”sociala roller”: the contestant (den som utmanar i hopp om auktoritet), the 

reliable (den som söker legitimiet med hjälp av utmanarens anspråk) och slutligen the affected 

(de som påverkas av hur auktoriteten förskjuts och de beslut som fattas på grund av detta).24 

  Finns det någon ”sann” vetenskap? Något sådant, undrar Gieryn, måste väl ändå existera 

för att vetenskap om och om igen ska uthärda alla rivaliserande sanningsanspråk som 

trovärdighetstävlingarna utgör? Gieryn menar att det inte finns någon essentiell sådan 

vetenskap: ”The problem is not that there is no ’real science’ […], but that there are too many 

’real sciences’.”25 Gieryn sällar sig självmedvetet till den konstruktivistiska skolan, men är 

också tydlig med att ”sociological constructivism is not nihilism”.26 Med hjälp av kartmetaforer 

visualiserar han vetenskapens positioner i det kulturella landskapet. Meningen med detta är att 

det är först när vi vet var vetenskap befinner sig i landskapet som vi kan säga något om vad 

vetenskap är och hur dess auktoritet kan förstås.27 Gieryn menar att vad vetenskap är, beror på 

den specifika situation då vetenskap åberopas: ”in order to locate credible and useful accounts 

of nature, reliable predictions, objective methods, and trusthworthy experts.”28 Med hjälp av 

dessa teorier kommer jag studera det som möjliggjorde ”sanningen” om ”människoraserna”. 

Som vi kommer se var gränsdragningsarbetet ett starkt inslag i Dahlbergs olika verk och de 

sammanhang han befann sig i. 

  Gränsdragningens problem har lång tradition.29 Gunnar Dahlberg blir här ett slags fönster 

mot en tid då inte bara ”ras”, rasism och antirasism utan också vetenskapsbegreppet var 

omstridda. Det finns ytterligare en sak som Gieryn framhåller som blir viktig i dessa fall: 

”nature does not allow but one order of understandings, and therefore those serving up 

                                                        
24 Gieryn, Cultural Boundaries of Science (1999), 22. 
 
25 Ibid., 18 f. 
 
26 Ibid., 12, 19; Socialkonstruktivism inom vetenskapshistoria och vetenskapssociologi har på många sätt belyst 
hur ”sanning” skapats vid olika tidpunkter i historien – hur de kämpats för och emot, hur de befästs och 
dementerats. En kort redogörelse för sådana konstruktivistiska studier finns bl.a. i Ingvar Svanberg & Mattias 
Tydén, I nationalismens bakvatten: Om minoritet, etnicitet och rasism (Lund, 1999), 8 f; Jonsson & Larsson 
problematiserar vad de ser som ett ”ensidigt” fokus på makt och vinst enligt de gängse konstruktivistiska 
framställningarna, Jonsson & Larsson, ”Mellan vetenskap och vers”, (2004), 219. 
 
27 Gieryn, Cultural Boundaries of Science (1999), xi, 6. 
 
28 Ibid., 10. 
 
29 Ibid., 18 f. 
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discrepant realities can draw discrepant cultural maps to legitimate their claims as uniquely 

credible and useful.”30 Hur ska man förhålla sig till de olika verkligheter som 

trovärdighetstävlingarna kring rasbegreppet åskådliggör? Aktualiserar inte detta de etiska 

frågorna? Slutligen är det viktigt att lyfta fram gränsdragningarna och striderna om auktoritet 

som dynamiska processer. Som Gieryn skriver: ”The authority to represent both nature and 

culture, both facts and maps, is simultaneously contested, negotiated, and (in the end) 

distributed.”31 Med dessa betraktelser är det givande att studera hur Dahlberg och UNESCO 

togs emot. Gränsdragningsarbetet är i allra högsta grad beroende av gensvar. 

 

Tidigare forskning 

Som har framgått är detta en aktörsinriktad historia om konstruktion av ”ras” och ”vetenskap”. 

Viljan att förstå ”rastänkandet” som fenomen och konsekvenserna av detta har genererat en hel 

del historieskrivning som är svår att överblicka. Sådan forskning har exempelvis ägnats åt att 

kartlägga den rasbiologiska och rashygieniska verksamheten, som bland annat gällt 

formulerandet av ”rasvetenskap” från slutet av 1800-talet fram till 1945, samt efterkrigstidens 

eugenik och tvångssteriliseringar.32 Idéhistorikern Gunnar Broberg, som forskat mycket om 

rasbiologins historia, har skrivit att ”[r]asbiologin var aldrig kuriös, utan kunde på goda grunder 

uppfatta sig som en av tidens progressiva krafter och som vetenskapligt modern.”33 Denna 

förståelse för hur ”rasvetenskapen” kunde motiveras i termer av modernitet och utveckling är 

viktig. På likande sätt kan man betrakta den ”moderna” genetik Dahlberg förespråkade, som 

kom att ersätta rasbiologins anspråk, begreppsligt och institutionellt. 

  Vad gäller förhållandet mellan ”rasvetenskap” och politik så har idéhistorikerna Maria 

Björkman och Sven Widmalm visat hur ett intensivt nätverkande och mediala strategier i form 

av utställningar var en förutsättning för politisk uppslutning kring ett rasbiologiskt institut.34 

De har också belyst olika former av legitimerande, möjliggörande och gränsdragningar som 

yttrade sig i samma process. Processen gällde inte bara vad som inneslöts i särskilda 

vetenskapsområden, utan också föreställningar om vetenskap som sanningskälla och 

                                                        
30 Ibid., 17. 
 
31 Ibid., 18. 
 
32 Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i Sverige (1991; 
Stockholm, 2005). 
 
33 Gunnar Broberg, Statlig rasforskning (1995), 84 
 
34 Maria Björkman & Sven Widmalm, ”Selling Eugenics: The Case of Sweden”, Notes and Records of the Royal 
Society of London 64:4 (2010), 394. 
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möjligheten att fatta praktiska beslut utifrån detta: ”With the establishment of eugenics, science 

and policy simultaneously changed their aspects. Science now included mainline eugenics 

within its boundaries, whereas welfare policy could use eugenic concepts as scientifically 

legitimate foundations for reform.”35 

  I det inledande kapitlet till antologin De intellektuellas förräderi? Intellektuellt utbyte 

mellan Sverige och Tredje riket (2016) kommenterar författarna en vanlig föreställning: ”Det 

hävdas ibland att den biologiska tolkningen av mänskligt beteende och människors värde, inte 

minst den hierarkiska synen på ’raser’, fasades ut efter andra världskriget, när fokus istället 

lades på miljöns betydelse. Detta är en förenklad uppfattning.”36 Michelle Brattain skriver med 

samma förbehåll ändå att UNESCO:s uttalanden år 1950 innebar ”a minor revolution in ideas 

about the proper role of science. Applying science to refute the most common fallacies of 

racism”.37 Det finns alltså en vilja inom historieforskningen att problematisera efterkrigstidens 

självrannsakande vetenskapliga och politiska diskussioner i relation till ”ras” och rasism, eller 

bristen på detsamma. Frågetecken kring intention och effekt vad gäller efterkrigstidens 

människokategorier är fortfarande stora och det är till ytterligare kunskap om detta jag vill 

bidra.  

  Vad gäller Gunnar Dahlberg så har det bland annat skrivits om hans roll som ”publik 

vetenskapsman” och vänsterinriktad rasbiolog.38 Han är en självklar del i rasbiologins och 

rashygienens historia.39 Kjell Jonsson och Jenny Larsson har i deras biografiska teckning av 

Dahlberg tagit avstånd från alltför konstruktivistiska modeller, men de glömmer en viktig källa 

för att porträttera Dahlberg som publik vetenskapsman, nämligen publiken. En inblick i 

mottagandet kan fånga in Dahlbergs gränsdragningar och huruvida dessa bekräftades eller inte, 

vilket är av avgörande betydelse för hur den kulturella kartan ritas upp – hur den utmanas, 

reproduceras och påverkar. Någon mer ingående studie av Dahlberg och rasbegreppet har heller 

inte gjorts. Man har inte gått in djupare i på vilka sätt han retoriskt och innehållsligt, 

positionerade sig själv i och med att ringa in rasbegreppet. Hans deltagande i UNESCO-arbetet 

är också något som saknar en vidare undersökning. UNESCO:s deklarationer har som sagt ofta 

                                                        
35 Björkman & Widmalm, ”Selling Eugenics”, (2010), 395. 
 
36 Björkman, Lundell & Widmalm, ”De intellektuellas förräderi?”, (2016), 29. 
 
37 Brattain, ”Race, Racism and Antiracism”, (2007), 1395. 
 
38 Jonsson & Larsson, ”Mellan vetenskap och vers”, (2004); Kjell Jonsson, ”Rasbiologi från vänster?”, (2004). 
 
39 Broberg, Statlig rasforskning (1995); Broberg & Tydén, Oönskade i folkhemmet (2005); Martin Ericsson, 
Exkludering, assimilering eller utrotning? ”Tattarfrågan” i svensk politik 1880-1955 (Lund, 2015); Björkman, 
Den anfrätta stammen (2011); Björkman, ”The Emergence of Genetic Counseling in Sweden: Examples from 
Eugenics and Medical Genetics”, Science in Context 28:3 (2015). 
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lyfts fram som ett av stor betydelse.40 På senare tid har ämnet problematiserats gällande vad det 

i realiteten innebar för bekämpandet av rasism.41  

 

Material, metod och disposition 

Uppsatsen består av två delar, varav den första delen är fokuserad på Dahlberg och mottagandet 

av hans texter. Den andra delen behandlar Dahlbergs och andra forskares deltagande och kritik 

av UNESCO:s deklarationer. Mitt huvudsakliga material har bestått av några av Gunnar 

Dahlbergs publicerade verk och texter som på ett eller annat sätt handlar om ”ras”. Jag har även 

försökt se hur särskilt ett av hans verk tagits emot, samt hur Dahlberg i egenskap av rasbiolog 

och vetenskapsman presenterades i press. Arbetet kring, och mottagandet av, UNESCO:s 

deklarationer har närmats på liknande sätt. Jag har i samtliga fall fokuserat på hur man i texterna 

talat i termer av modernitet, vetenskaplighet, objektivitet och hur dessa begrepp använts 

retoriskt för att etablera gränser för auktoritet, eller nedvärdera detsamma. Jag har avgränsat 

mig till åren mellan 1933 och 1955 då detta innebär ett avstamp i en tid då Dahlberg började 

publicera antinazistiska och reformistiska skrifter, samt ett avslut i och med hans sista 

publikationer om ”ras”. 

  Vad gäller det tidningsmaterial som legat till grund för studerandet av Dahlbergs 

reception i Sverige så har jag i Kungliga bibliotekets databas orienterat mig utifrån olika sökord 

så som: ”ras”, ”Gunnar Dahlberg”, ”statement on race” och ”UNESCO”. Detta utgör inte någon 

systematisk genomgång av pressen och har därför också sina brister. Det finns även andra 

mediehistoriska källor, exempelvis radio- och tv-reportage som skulle kunna säga mer. 

Sökorden behöver dessutom inte alltid vara de mest relevanta. Det fanns andra begrepp som 

cirkulerade i anslutning till ”ras” som hade kunnat studeras närmare, exempelvis ”folkgrupp”, 

”kultur” etcetera. När det kommer till UNESCO så har jag studerat det rika material som finns 

digitaliserat och i vissa fall sorterat efter det specifika arbetet kring ”deklarationerna” eller 

                                                        
40 Gunnar Broberg & Mattias Tydén, ”Eugenics in Sweden: Efficient Care”, i Eugenics and the Welfare State: 
Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland, eds. Gunnar Broberg & Nils Roll-Hansen (1996; 
Michigan, 2005), 130; Broberg och Tydén skriver ex.: ”Viktig för en förändring bort från rastänkandet var det 
Statement on Race som UNESCO utfärdade 1950, där det biologiska rasbegreppet avfärdades inte bara som 
ovetenskapligt; ’rasstudier’ framstod därefter som dubiösa.”, Broberg & Tydén, Oönskade i folkhemmet (2005), 
170; Gunnar Broberg, ”Förintade och förbjudna ord. Anteckningar om ras och rasism” i Trygghet och äventyr. 
Om begreppshistoria, red. Bo Lindberg (Stockholm, 2005), 113. 
 
41 Brattain, ”Race, Racism, and Antiracism”, (2007), 1389 f; Sebastián Gil-Riaño, ”Perturbed by ’Race’: 
Antiracism, Science, and Education in UNESCO During the Global Cold War”, i UNESCO Without Borders: 
Educational Campaigns for International Understandning, eds. Aigul Kulnazarova & Christian Ydesen (New 
York, 2016), 205; Hazard Jr., ”A Racialized Deconstruction?”, (2011), 174. 
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”manifesten”, som de kallas här. Detta har inneburit en systematisk genomgång av de ca 700 

sidor korrespondens och andra handlingar som utgör det UNESCO-materialet. 

 

 

Gunnar Dahlberg, ”ras” och reception 
 

Högljudda nazister och allmän begreppsförvirring 

I december år 1933 höll Dahlberg en föreläsning om ”den nordiska rasen” som stördes av 

högljudda nazister i publiken. Enligt Sölvesborgs-Tidningen ska de ha missuppfattat 

föreläsningens syfte.42 Dahlberg var inte helt okänd för Sveriges nazister,43 och 

föreläsningsämnet hade han tidigare samma år behandlat i Ord och bild.44 Att Dahlberg som 

andra forskare har visat tillhörde en ny era inom genetiken,45 framgår tydligt i artikeln. Artikeln 

var, förutom ett inlägg om ”den allmänna begreppsförvirringen” gällande ”ras”,46 också en 

direkt kritik av utvecklingen i Tyskland. Den innehöll en mindre exposé över rasbiologins 

utveckling med hänsyn till raskategoriernas skiftande form, något han skulle göra en retorisk 

poäng av. Språkliga skiften från ”germansk”, till ”nordisk” och slutligen ”arisk ras” menade 

han hade gjorts utifrån nationalistiska föreställningar.47 Nationalism tillhörde känslornas värld 

enligt Dahlberg – situerat på en annan del av den kulturella kartan, skild från vetenskapen. I ett 

avslutande stycke åberopade han rationaliteten och förnuftet i kontrast till ”fantastiska 

föreställningar” och a priori-antaganden. Enligt Dahlberg skulle en kritisk analys av 

klassamhället och arbetarnas situation innebära ett rimligare och mer förnuftigt perspektiv på 

samhällsproblemen än nationalistiska idéer om ”ras”.48 

  Dahlberg skulle under hela sin karriär ha kopplingar till det vänsterorienterade Tidens 

förlag. Från 1925 till 1957 skulle han bland annat vara huvudredaktör för Tidens lexikon, något 

som ger möjligheten att följa rasbegreppets förändringar över tid på ett konkret sätt. Om man 

                                                        
42 ”Nazistuppträde vid ett möte i Stockholm”, Sölvesborgs-Tidningen, 9/12 1933. 
 
43 Jonsson & Larsson, ”Mellan vetenskap och vers”, 221 ff, 226. 
 
44 Gunnar Dahlberg, ”Den nordiska rasen från social-antropologisk synpunkt”, Ord och bild 42:8 (1933). 
 
45 Broberg & Tydén, ”Eugenics in Sweden: Efficient Care”, (2005), 94; Björkman, ”The Emergence of Genetic 
Counseling in Sweden”, (2015), 493 f; Jonsson & Larsson, ”Mellan vetenskap och vers”, (2004), 227. 
 
46 Dahlberg, ”Den nordiska rasen”, (1933), 429. 
 
47 Ibid., 426. 
 
48 Ibid., 432. 
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bara ser till hur ”ras” definierades så skulle textmassan fyrdubblas och innehållet på intressanta 

sätt förtydligas på 30-talet. I 1927 års definition löd definitionen: 

 

Ras, en särgrupp inom en art, vilken skiljes från andra av artens raser genom ärftliga 
egenskaper. Oftast finnes ej skarp gräns. Raser äro med andra ord mindre skarpt skilda från 
varandra än arter. De äro i allmänhet fruktsamma med varandra, vilket arter sällan äro.49 

 

I den tredje utgåvan skulle sedan den reformistiska strömningen göras gällande genom ett direkt 

avståndstagande från idéer om inneboende skillnader och hierarkier. Denna definition stod även 

kvar i senare upplagor: 

 

Ras, en särgrupp inom en art, som mer el. mindre bestämt är avgränsad genom ärftligt 
betingade egenskaper. Olika arter ha så tydliga skillnader att man egentligen aldrig har 
svårighet att avgöra om en individ tillhör den ena el. den andra arten. [---] Speciellt när det 
gäller människan har en bristande förståelse för den osäkerhet som vidlåder rasbestämningar 
gett upphov till oriktiga slutsatser och påståenden. Man talar om rasskillnader som om det 
vore fråga om artskillnader. När det gäller huvudraser, såsom t.ex. negrer och vita, kan man 
på grund av hudfärg m.m. i det enskilda fallet oftast bestämt avgöra, vart en individ hör. 
Detta är emellertid ofta omöjligt, när det gäller de raser i vilka man brukar särskilja den vita 
rasen. Individer, som på grund av härstamning med större el. mindre skäl kunna anses tillhöra 
olika undergrupper, kunna ha samma utseende och egenskaper i övrigt. Man har uppdragit 
godtyckliga gränslinjer för raser, vilka just därför att de äro godtyckliga dragits på mycket 
olika sätt. Man har ej heller nått fram till enighet i fråga om rasindelningen. Särskilt orimliga 
te sig de rasläror, som ha avseende på psykiska egenskaper. [---] Det är uppenbart att det 
förhållandet, att en person i utseendet mer el. mindre överensstämmer med en viss s. k. rastyp 
inte tillåter slutsatser om vederbörandes intelligens, karaktär etc.50  

 

Att tala om rasktegoriseringar i termer av godtyckliga gränslinjer var något som även andra 

kritiker hade gjort, exempelvis psykologen Otto Klineberg, som senare också var delaktig i 

UNESCO-arbetet.51 Det var ett sätt att formulera det som också talar en medvetenhet vad gällde 

rasbegreppets ”laddning” och att det dessutom fanns anledning att strida för ”rätt” definition. 

Vi får i definitionen dessutom syn på en distinktion mellan ”huvudraser” och undergrupper. 

  Det är oklart om Dahlberg författade alla definitioner som gällde ”ras”. En 

anmärkningsvärd motsägelse och möjliggörande aspekt återfinns nämligen i och med 

”människoraser”. Som huvudredaktör bör han haft möjlighet att anmärka på att det i samma 

lexikon möjliggjordes tolkningar att det trots allt fanns psykologiska skillnader: ”I samband 

                                                        
49 ”Ras”, Tidens lexikon: Koncentrerad uppslagsbok, red. Gunnar Dahlberg, m.fl (Stockholm, 1927). 
 
50 Min kursiv, ”Ras”, Tidens lexikon, red. Gunnar Dahlberg, m.fl. (Stockholm, 1937). 
 
51 Mark Anderson, ”Ruth Benedict, Boasian Anthropology, and the Problem of the Colour Line”, History and 
Anthropology 25:3 (2014), 404. 
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med […] kroppsliga olikheter finnas naturligtvis också psykiska skiljaktigheter mellan 

raserna.”52 Detta menade man var en möjlighet även om det inte riktigt gick att mäta, och 

variabiliteten ”inom raserna” var stor.53 De så kallade huvudraserna ”kaukasoid”, ”negroid” 

och ”mongoloid”, om än de ansågs vara godtyckliga, och inte godtagbara som någon grund för 

rasism, var visuellt skönjbara. Från 1927 till 1957 års utgåvor skulle ”människoraserna” gå från 

sju till sex stycken, undergrupperna inräknade.54 Oavsett vem som skrev vilken definition så 

innebär de olika innehållen en form av begreppsförvirring som är återkommande. Inte minst 

gäller detta hur ”ras”, intellekt och mentalitet skulle komma att debatteras. 

 

Nästa moderna rasbiolog skapas 
I Arv och ras skulle Dahlberg redogöra för hur man ”går tillväga, när man avgränsar raser hos 

människan.”55 Han tog återigen ”den nordiska rasen” som exempel och poängterade, precis som 

i Tidens lexikon, hur ”fullkomligt godtyckliga” gränsdragningarna var.56 Han målade även upp 

två problem som man stod inför: ”Det ena problemet är att utreda i vad mån det är någon mening 

att tala om att enskilda individer ha olika rastyp. Det andra problemet är frågan om betydelsen 

av gruppolikheter.”57 Detta indikerar möjligheten att Dahlberg i någon mån kunde tänka sig att 

frångå denna form av människokategorisering. Samtidigt innebar idén om de tre 

”huvudrasernas” självklarhet ett sätt att klassificera människor på som kan vara svår att inte 

döma som en av rasismens möjliggörande aspekter: ”det är ju ingen konst att avgöra om en 

person är neger eller vit”.58 Vad han dock försökte göra genom att hänvisa till hudfärger som 

en tydlig markör för ”rasskillnad” var att tillbakavisa idéer om att ”rasblandning” skulle ha 

degenererande effekter. Det fanns synliga skillnader till det yttre, men inget mer: ”Även om det 

skulle finnas en skillnad av psykisk art, även om negrerna hade en svart själ och de vita en ljus, 

så skulle detta innebära, att man efter ett fåtal generationer ej kunde sluta från hudfärgen till 

själens beskaffenhet.”59 Vad det är frågan om är möjligen ett retoriskt även-om-scenario, ett 

                                                        
52 ”Människoraser”, Tidens Lexikon (1937). 
 
53 Ibid. 
 
54 ”Människoraser”, Tidens Lexikon (1927); ”Människoraser”, Tidens Lexikon: Illustrerad uppslagsbok i ett 
band, red. Gunnar Dahlberg, mfl. (Stockholm, 1957). 
 
55 Dahlberg, Arv och ras (1940), 161. 
 
56 Min kursiv, ibid., 162. 
 
57 Ibid. 
 
58 Ibid., 162 f. 
 
59 Ibid. 
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sätt att argumentera mot den hierarkiska orimlighet som ”rasvetenskapen” fortfarande 

vidmakthöll. Det går att problematisera detta vidare då det också går att tolka Dahlbergs 

antirasistiska ställningstaganden som en empirisk fråga, och att möjligheterna lämnades öppna 

i och med att det inte fanns tillräcklig med material. Inte helt oväntat i en situation då rasismen 

skulle undermineras på vetenskaplig grund, men också något som väcker frågor om 

möjliggörandet av fortsatt sådan. 

  Vetenskapen, genetiken och statistiken, talade enligt Dahlberg sitt tydliga språk. Men det 

går som sagt att betrakta en spänning mellan det som ”faktiskt” gick att säga och de förbehåll 

man enligt viss ”vetenskaplig sed” möjligen måste ha. Det är i och med dessa spänningar som 

anspråk på sanning blir särskilt intressant att belysa. Den generella försiktigheten möter 

övertygelserna i ett virrvarr och får således ett förvirrande uttryck. ”Sanningen” får en minst 

sagt diffus inramning. I det nazistvänliga Aftonbladet skulle man ge uttryck för en annan syn: 

”Vi tro emellertid att i Sverige för närvarande den ensidiga miljöteorin är farligare. Den har 

flera förespråkare, och utförd konsekvent leder den till ödesdigra slutsatser.”60 Slutsatserna 

innebar att ”svenskarnas” ärftliga ”komposition” skulle försvinna genom att ”lämna Sverige åt 

andra än svenskar”.61 Dahlberg var en av de ensidiga förespråkarna man pekade ut: ”De som 

nu vilja förringa rasens betydelse, skildra naturligtvis helst de generellt mänskliga dragen hos 

olika raser. Så t. ex. professor Gunnar Dahlberg i ’Arv och ras’.”62 I den svenska pressen fanns 

alltså inte enbart den typ av nationalistiska bruk av rasbegreppet som Dahlberg vänt sig mot, i 

detta fall vände sig den nationalistiskt lagda utmanaren mot Dahlberg själv. I strid stod samma 

begrepp, och ville man nedvärdera auktoriteten hos en vetenskapsman som Dahlberg, så 

beskrev man hans framställning som partisk. 

  Det var inte bara pressen som utgjorde utmanande gränsdragare. Som Dahlberg senare 

skulle skriva i Dit min tanke nått (1943): ”Det måste finnas någon förklaring till att man med 

hänsyn till människoraser lämnat det vanliga naturvetenskapliga arbetssättet och hängivit sig åt 

okritiska spekulationer.”63 Gränsdragningen skulle bli tydligare: 

 

Av gammalt har politiska synpunkter spelat en roll inom rasforskningen. Detta är kanske en 
av orsakerna till att vårt faktiska vetande om människoraser är så bristfälligt. Vetenskapsmän 
är i allmänhet inte särskilt lockade av problem, vilka sammanhänger med politisk-sociala 
motsättningar och där de alltså måste räkna med en emotionellt betonad kritik såväl från 

                                                        
60 Josef Almquist, ”Svenskt lynne – Arv eller miljö?”, Aftonbladet, 20/5 1941. 
 
61 Almquist, ”Svenskt lynne”, 20/5 1941. 
 
62 Ibid. 
 
63 Dahlberg, Dit min tanke nått: Biologiska och sociologiska essäer (Stockholm, 1943), 132. 
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vetenskapsmän som från ej sakkunniga. Det är lugnare att syssla med frågor, som ej medför 
omedelbar risk för polemik från personer med förutfattade meningar.64 

 

Dahlberg drog med detta en gräns mellan vetenskaplig saklighet och politiska känslor. Det 

gamla politiska stod mot det nya vetenskapliga sättet att tänka. I gränslandet slets såväl 

vetenskapsmän som ”rasforskningen”. Vetenskapsmän erkändes dock befinna sig i en svår 

situation vad gällde att kunna uttrycka sig offentligt. Samtidigt kan man tolka det som att 

Dahlberg ansåg det ett svek mot vetenskapen att inte göra sanningarna hörda. Det går också att 

utläsa att Dahlberg ansåg att det fanns möjligheter att erhålla ”faktisk” kunskap om något som 

skulle kunna kallas ”människoraser”. Rasfrågan kunde enligt Dahlberg lösas om man vände sig 

till vetenskapen, och i bristen på bevis fanns också möjligheterna. 

  Hur svarade andra på Dahlbergs gränsdragningar? Recensionerna av Arv och ras är ett 

sätt att få inblick i det. Enligt Provinisaltidningen Dalsland representerade ”professor 

Dahlberg” den unga ärftlighetsforskningen. Man lyfte dessutom fram vetenskapsmannens roll 

i samhällets tvistefrågor: ”Det fordras säkert en hel del självövervinnelse för en vetenskapsman 

att från detta av ren forskningsiver inspirerade arbete vända sig till den dagsaktuella 

diskussionen i rasfrågor. Men det är ju inte betydelselöst, att även vetenskapsmän blanda sig i 

diskussionen.”65 Så bekräftades Dahlberg på flera sätt. Det bekräftades att det var möjligt att ta 

sig an ”rasfrågan” i populär bemärkelse men samtidigt behålla legitimitet och auktoritet som 

vetenskapsman i och med en ung (modern) forskning. Det var också demokratins moderna 

rasbiolog som skapades: ”Professor Dahlberg kritiserar dem, som på grund av sina speciella 

värderingar vilja befordra en viss rastyp. Det enda mål han erkänner för rasbiologin är folkets 

hälsa. Det torde också vara det enda mål man i en icke-auktoritär stat kan enas om.”66 Den 

demokratiska ärftlighetsforskaren: den moderna rasbiologen. Visst distanserade man sig från 

nazismen. 

  Zoologen Nils von Hofsten, som hade en mycket betydelsefull roll i det rasbiologiska 

nätverket,67 skulle även han kommentera rollen som vetenskapsman-samhällsdebattör: ”Ju 

hårdare vetenskapens villkor bli, dess angelägnare är det att hon visar sig värdig sina krav på 

frihet och arbetsro. Dess betydelsefullare är det också att hon, när hon framträder utåt mot den 

                                                        
64 Dahlberg, Dit min tanke nått (1943), 123. 
 
65 ”Växt-, Djur- Folk-förädling”, Provinsialtidningen Dalsland, 18/10 1940. Samma recension reproducerades 
också för Signalen: ”Växtförädling, djurförädling och ’människoförädling’”, Signalen, 12/12 1940. 
 
66 ”Växt-, Djur- Folk-förädling”, Provinsialtidningen Dalsland, 18/10 1940. 
 
67 Björkman, Den anfrätta stammen (2011), 19–22, 207 ff. 
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stora okritiska massan, håller idealen lika högt som i forskningsarbetet.”68 Vetenskapsmannens 

prekära situation bestod alltså inte endast av svårigheterna att vara publik – hela vetenskapen 

som sådan var pressad. En annan traditionell gränsdragning för vetenskapen som dessutom 

drogs upp var den som innebar att legitimera vetenskapen som kunskapssfär i relation till den 

oförstående massan. Vad gällde det politiska ställningstagandet så ansåg von Hofsten att 

Dahlberg befann sig på gränsen:  

 

Det kan […] sättas i fråga, om inte författaren i sin mycket befogade polemik mot alla 
ovederhäftiga rasteorier går en smula för långt och bevisar eller snarare motbevisar för 
mycket. Men i allt väsentligt och ur de synpunkter som anlagts har han rätt, och hans 
inställning är präglad av varm och äkta humanitet.69 

 

Det gick alltså att tänja på gränserna för vetenskapen under de rådande omständigheterna. Det 

behövdes bara någon som gav en ”rätt”. Legitimitet återskapades genom balansen som uppstod 

i och med att byta ut politik mot humanitet. 

  Några dagar senare så skulle psykiater Sven Stenberg komma till ytterligare förstärkning 

i Dagens Nyheter. Enligt Stenberg hade Dahlberg ”på ett elegant sätt löst den svåra uppgiften 

att med bibehållande av vetenskaplig exakthet ge en populär framställning.”70 Han skulle också 

ta Dahlberg till rekordhöjder:  

 

Det [Arv och ras] är en nyttig läsning för våra socialarbetare och lektion i sunt förnuft och 
människokärlek för samhällsreformatorer; en propagandaskrift ej för någon särskild 
ideologi, utan för fri vetenskaplig forskning och logiskt tänkande. [---] Besjälad av djup 
humanitet i ordets bästa bemärkelse men utan sentimentalitet och med vetenskaplig 
objektivitet och följdriktig logik behandlar författaren frågor om raser […].71 

 

Förnuft, logiskt tänkande, objektivitet och humanitet – Dahlberg var den besjälade objektivisten 

som representerade den fria demokratiska vetenskapen. Det vetenskapsmanna-ideal som här 

formulerades gav Dahlberg en synnerligen stark legitimitet. Intressant ur 

gränsdragningsperspektiv skulle Stenberg peka ut en förskjutning bland disciplinerna:  

 
                                                        
68 Nils von Hofsten, ”Människans arvsproblem”, Svenska Dagbladet, 24/10 1940.; Maria Björkman har visat att 
von Hofsten skulle skriva en mera kritisk version av recensionen i Nordisk Medicin, vilket är intressant i sig då 
det möjligen säger något om att de olika forumen tillät olika former av kritik, se Björkman, Den anfrätta 
stammen (2011), 139 f. 
 
69 von Hofsten, ”Människans arvsproblem”, 24/10 1940. 
 
70 Sven Stenberg, ”Vetenskap mot dimbildning”, Dagens Nyheter, 30/10 1940. 
 
71 Stenberg, ”Vetenskap mot dimbildning”, 30/10 1940. 
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Det torde ej på något språk finnas en bok som sammanför nya forskningar och åskådningar 
rörande människans arvsförhållanden på det sätt författaren gjort. De som populariserat 
ärftlighetsfrågor ha varit zoologer och botanister, och de ha rimligtvis ej kunnat vara 
orienterade med avseende på de nyaste resultaten beträffande människan. De medicinare 
som skrivit populära arbeten ha ej haft författarens kombination av biologiska och 
matematisk-statistiska kunskaper.72 

 

Dahlberg som den moderna auktoriteten på rasfrågor var alltså världsledande. Den 

ärftlighetsforskning som han representerade kontrasterades inte bara mot zoologer och 

botanister, utan också medicinare, ett skrå som Dahlberg själv tillhörde, som enligt Stenberg 

inte visste vad de pratade om. De hade ingen legitimitet om de uttryckte sig om ras. Inte vem 

som helst kunde vara populariserare av rasfrågor. Det var den uppdaterade, vetenskapligt 

moderna rasbiologen. Slutligen skulle den offentliga vetenskapsmannens auktoritet befästas: 

”Allmänheten har rätt att vara med om och ta del av resultaten. Diskussionen skall emellertid 

vara fri och obunden, och vetenskapsmännen ha att säga ifrån när allmän diskussion om 

vetenskapliga problem börjar utveckla sig till politisk dimbildning.”73 

  Inte ens i Aftonbladet kunde man bortse från Dahlbergs lyckade ”lösning av 

popularisatorns problem”.74 Men helt nöjd var man inte: ”Man kan vara tacksam för den 

grundliga framställningen […] och ändå beklaga författarens negativa inställning till 

rashygienen”.75 Någon anledning att problematisera rasbegreppet såg man inte: 

 

Kapitlen om människornas olika raser äro tyvärr inte lika upplysande som den allmänna 
arvsdiskussionen. Framställningen blir här en smula diffus. Väl av sin iver att vederlägga en 
del vulgärantisemiter frestas författaren att i svävande ordalag bevisa för mycket. Det borde 
väl räcka, om man sökte att visa att varje ras och rasblandning under goda förhållanden kan 
vara bra i sin art. Nu har redan som kontentan av ’Arv och ras’ framhållits i pressen, att det 
inte skulle finnas några ärftliga skillnader mellan Europas folk! Orimliga argument kunna 
blott skada ett gott uppsåt att protestera mot individuella förföljelser.76 

 

I socialistiska Reformatorn skulle den moderna rasbiologin, med deterministiska 

teknologimetaforer, slutligen befästas: ”Modern ärftlighetsforskning har otvetydigt lärt oss att 

vi icke födas fria och lika. Vi är bundna av de gränser anlagen dra upp. Arvsanlagen är den 

fotografiplåt som sedan det mänskliga livets fostran och erfarenheter framkallar. Ej heller äro 

                                                        
72 Ibid. 
 
73 Ibid. 
 
74 [”J.A”]., ”Aktuell arvsbiologi.”, Aftonbladet, 1/11 1940. 
 
75 [”J.A”]., ”Aktuell arvsbiologi.”, 1/11 1940. 
 
76 Ibid. 
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plåtarna lika.”77 Alltså, arv och miljö i ett evigt samspel. Så långt var Dahlberg enligt Sveriges 

press i mångt om mycket att betrakta som den moderna biologins välbehövliga popularisator. 

Det hörde som sagt inte till ovanligheten att rasbiologin klassades som ”modern”, något som 

framgår i det material som hittills lyfts fram. 

 

Moderniteten förloras i översättningen 

Dahlberg var som sagt långt ifrån den enda att uttrycka sig kritiskt om ”ras” och flera skulle 

precis som han ta upp de arbiträra kategoriseringarna.78 Till diskursen strömmade under 1940-

talet titlar av mer eller mindre kritiska röster så som antropologerna Ruth Benedict och Ashley 

Montagu och genetikerna L.C. Dunn och Theodosius Dobzhansky.79 Inom den del av 

antropologin som Benedict och Montagu representerade, båda elever till Frans Boas, skulle 

man separera ”ras” från kultur och göra det till en helt biologisk fråga.80 De ”biologiska 

kategorierna” skulle kvarstå som legitima med antropologin till hjälp.81 Det verkade alltså följa 

flera reformistiska rörelser inom de olika ”rasvetenskaperna”. Men hur kan gränsdragningen 

kring rasbegreppets biologiska innehåll och de olika vetenskapernas förhållande till detta 

förstås? 

  Samtidigt som Race, Reason and Rubbish, publicerades också Montagus klassiker i 

ämnet, Man’s Most Dangerous Myth: The Fallacy of Race (1942). I två recensioner som här 

studerats, skulle titlarna även recenseras parallellt.82 Montagu hade i förordet till sin bok 

påpekat vilken betydelse som ”ras” fått som samlingsplats för vetenskaperna, filosofin och 

politiken.83 Enligt Montagu innebar rasbegreppet att samtliga inblandade vetenskaper hävdat 

sig på falska premisser.84 Hazard har trots sådana uttalanden observerat liknande spänningar 

hos Montagu som de hos Dahlberg, vad gäller hur många förstår rasism i dag jämförelsevis 

med då. Både Montagu och Dahlberg kan dock ses som utmanare inom sina respektive fält, fält 

                                                        
77 Georg Borgström, ”Arv och ras”, Reformatorn, 10/11 1940. 
 
78 Mark Anderson, ”Ruth Benedict, Boasian Anthropology, and the Problem of the Colour Line”, (2014), 403 f. 
 
79 Ruth Benedict, Race: Science and Politics (1940; New York, 1945); Ashley Montagu, Man’s Most Dangerous 
Myth: The Fallacy of Race (1942; New York, 1945); L.C. Dunn & Theodosius Dobzhansky, Heredity, Race and 
Society (New York, 1946). 
 
80 Mark Anderson har i detta avseende skrivit om vad man kallat en ”intervention” eller ”separation” inom 
antropologin som ska ha skett efter Boas, 397 ff. 
 
81 Hazard Jr., ”A Racialized Deconstruction?”, (2011), 182. 
 
82 [”M.S.C”], ”Review”, World Affairs 106:1 (1943); Guy B. Johnson, ”Review”, Social Forces 21:4 (1943). 
 
83 Montagu, Man’s Most Dangerous Myth (1945), ix. 
 
84 Ibid., 1 ff. 
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som också skulle svara på varandras gränsdragningar. Om Dahlberg i Arv och ras kunde 

uppfattas som bitvis oklar, så var Montagu en tydligare utmanare av själva rasbegreppet. 

Montagu skulle om detta också föra diskussioner med Theodosius Dobzhansky, båda 

betydelsefulla för UNESCO:s senare arbete. Rasfrågan var dock något som de aldrig enades 

om.85  

  Generellt var recensenterna positiva till det antinazistiska syftet i Race, Reason and 

Rubbish. Men av mottagandet framgår också att den på intet sätt ansågs nyskapande, och kanske 

skulle de politiska inslagen även påverka ”vetenskapligheten”. Det är blir i alla fall tydligt att 

Dahlbergs var deltagare i en internationell trovärdighetstävling. I The British Medical Journal 

beskrevs boken som ”one of the best and clearest popularizations of genetics and race 

biology”.86 I vissa fall uppfattade man dock argumenten som tendentiösa. Man var också kritisk 

till hur Dahlberg argumenterat mot storskalig sterilisering, att hans fokus legat alldeles för 

mycket på sociala klasser. Det verkar i detta fall som att Dahlberg inte riktigt lyckades balansera 

mellan vetenskap och politik, föreställda som separata sfärer. Trots det uppfattade man en 

ärlighet i boken och att den var värd rekommendation.87 I Nature var man mer positiv när man 

diskuterade både Dahlberg och Benedict. Dahlberg som genetiker ansågs ha lämnat ett bidragit 

även till antropologin:  

 

There is no other account of modern genetics which has the same scope, and it [Race, Reason 
and Rubbish] will be welcomed especially by anthropologists. While appreciating that the 
evidence in question is relevant, they may reflect that it serves rather to emphasize the 
complexity of their racial problem than to provide a solution of it.88 

 

Den moderna genetiken uppfattades alltså sitta inne med kompletterande kunskap om ”ras” som 

antropologerna kunde dra nytta av – ett gemensamt projekt. Man skulle också lyfta fram 

missbruket av rasbegreppet som man såg det. En anledning till att begreppet missbrukats var 

att man inte enats om en definition inom vetenskaperna: ”This failure left the way open to those 

who supposed that group reltionships may be infered not from biological facts, but from the 

                                                        
85 Enligt Paul Lawrence Farber redogörelse skulle Dobzhansky och Montagu i synnerhet under 1940-talet 
diskutera frågan med varandra. Farber skriver att Montagu ansåg att begreppet var alldeles för belastat medan 
Dobzhansky menade att det inte var vetenskapens sak att ge med sig, se Paul Lawrence Farber, ”Dobzhansky 
and Montagu’s Debate on Race: The Aftermath”, Journal of the History of Biology 49 (2016), 627. 
 
86 [”BMJ”], ”Review”, The British Medical Journal 2:4257 (1942), 159. 
 
87 [”BMJ”], ”Review”, (1942), 159. 
 
88 ”The Study of Race”, Nature 150:3798 (1942), 192. 
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cultural evidence of early historical records and language distinctions.”89 Alltså, ett allmänt 

misslyckande från vetenskapens håll att gemensamt förmedla sanningen. Den biologiska faktan 

fanns där. 

  En annan recensent skulle i den brittiska tidskriften Man, som senare skulle ha en 

avgörande betydelse för publiceringen och kritiken av UNESCO:s deklarationer, uttrycka att 

studiet om ras befann sig i ett tydligt övergångsskede. Detta inte minst beroende på ”the 

development of genetics which has re-oriented theories of heredity and evolution.”90 Ord som 

re-oriented i detta fall svarar på genetikens gränsdragningar av människor och kunskapen om 

dessa på ett nästan övertydligt sätt. Men att genetiken erkändes som utmanare, innebar inte en 

definitiv auktoritet i rasfrågor: ”Agreement among authorities cannot be expected at such time, 

and any one who cares to misuse the conception for ulterior purposes is not likely to meet with 

united opposition.”91 Samtidigt ansågs alltså auktoriteten utspridd över flera vetenskaper. 

  Iktyologen Carl L. Hubbs var en av de som skulle vara mest kritisk då han ironiserade 

över språkliga fel i översättningen. Dahlbergs ”contributions to the understanding of race 

problems” ansågs både betydelsefulla och värda uppmärksamhet.92 Men Hubbs påpekade 

samtidigt att: ”Some of his [Dahlbergs] views, however, seem perhaps too strongly flavored 

with the social as opposed to the biological viewpoint.”93 Vidare menade han att Dahlberg i 

vissa avseenden pendlat lika mycket till en extrem som vissa antropologer gjort till en annan. 

Hubbs ansåg att Dahlberg inte hörsammat vad etnologer haft att säga om att det skulle gå att 

spåra ursprungliga, mer tydligt definierade, ”raser” genom att studera ”rasblandning”.94 

Dahlberg lyckades i detta fall inte riktigt med populärvetenskapens balansakt, något han skulle 

ha gjort enligt Hubbs med större tyngd på andra biologiska fakta. Etnologin var alltså ytterligare 

en utmanare av rasbegreppets biologiska innehåll. 

  I den Washingtonbaserade tidskriften World Affairs skulle både Dahlberg och Montagu 

lovordas.95 Särskilt hänvisade man till författarnas vetenskaplighet och humanitet: ”Both books 

are scientific and logical. They culminate, withal, in findings so humane that they are worth the 

                                                        
89 ”The Study of Race”, (1942), 192. 
 
90 [”G. M. M.”], ”Review: 77”, Man 42 (1942), 138. 
 
91 [”G. M. M.”], ”Review”, (1942), 138. 
 
92 Carl L. Hubbs, ”Review”, The American Naturalist 77:768 (1943), 79. 
 
93 Hubbs, ”Review”, (1943), 80.  
 
94 Ibid. 
 
95 [”M.S.C.”], ”Review”, (1943), 61–62 
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reading by all persons concerned with founding a better world.”96 I en recension samma månad 

skulle huvudredaktören för The American Biology Teacher, Edward C. Colin, inte vara lika 

imponerad av Dahlberg. En svaghet, menade han, var att större delen av boken inte riktigt hade 

bäring på rasfrågan.97 Men han positionerade likväl boken bland tidens moderna 

idéströmningar: ”The book is interestingly written. It contains the sort of sound information 

and conservative opinion that should have wide circulation in a modern world.”98 

  Den mest kritiska rösten skulle finnas hos botanikern Conway Zirkle som både 

kommenterade den ”fåniga” titeln och sättet att sälja in Dahlberg. Vissa delar ansågs läsvärda 

men irrelevanta då största delen av boken hade ”nothing to do with either race or rubbish.”99 

Kanske hade Dahlbergs ståndpunkter blivit uddlösa med tanke på krigets utveckling? Som 

populariserare ansågs Dahlberg ha misslyckats: 

 

We should remember that today thousands of people are being pushed into extinction by 
atavistic men who justify their actions by preposterous doctrines of race. There is a very real 
problem as to how to combat these doctrines, how to grub for the minds which might 
otherwise be influenced by the Nazi creed. Few reputable scientists can achieve sufficient 
vulgarity to excel in this sort of effort. When they attempt it they are apt to lose their scientific 
standards without acquiring an effective propaganda blatancy. Unfortunately, Dr. Dahlberg 
is handicapped by the habits acquired in years of first-class scientific research, with the result 
that Race, Reason and Rubbish seems better suited for comforting the faithful than for 
converting the heathen.100 

  

Dahlberg ansågs alltså inte vara tillräckligt tydlig, inte tillräckligt vulgär. Efter att ha pekat på 

en rad felaktigheter skulle Zirkle fastslå Dahlbergs misslyckande, men också hans enda förtjänst 

– humaniteten. Detta räckte dock inte hela vägen och legitimiteten blev starkt ifrågasatt. Det 

blir också tydligt att arv och miljö-frågan var ett ämne för oenighet: 

 

Before the heredity factor can be discarded, definite proof must be obtained that cultural 
differences are not conditioned by genetic differences. When subjected to a logical analysis 
the argument seems weak, but at least Dr. Dahlberg’s oversimplifications, unlike those of 
the Nazis, are humane.101 

                                                        
96 Ibid., 62. 
 
97 Edward C. Colin, ”Review”, The American Biology Teacher 5:6 (1943), 141–142. 
 
98 Colin, ”Review”, (1943), 142. 
 
99 Conway Zirkle, ”Review”, The Annals of the American Academy od Political and Social Science 226 (1943), 
198. 
 
100 Zirkle, ”Review”, (1943), 198. 
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Sociologen och socialantropologen Guy B. Johnson skulle vara av en annan åsikt och tillskrev 

Dahlberg den nydanande rollen: ”Many biologists are old-fashioned in their thinking about 

race, but Dahlberg is not. [---] This book by one of the world’s leading biologists and 

statisticians is a wholesome antidote to the rubbish of Nazi racial ideology.”102 Dahlberg, 

världsledande biolog och statistiker, mot föråldrad vetenskap och sjuka ideologier. 

  En annan sociolog, Edward Byron Reuter, skulle i American Journal of Sociology på flera 

sätt göra en intressant analys och positionering av biologins förhållande till ras: 

 

It would be manifestly unfair to hold the biologists exclusively responsible for the flourishing 
state of these racial doctrines; almost any body of scientific data can be misunderstood and 
misused. Moreover, various biologists have been careful to guard against popular 
misundestanding and are critical of unwarranted extensions of their research. But it is 
nevertheless true that in some considerable measure the growth of racial doctrines receives 
direct support from the biological students. Some otherwise reputable biologists have 
expounded racial theories and have aligned themselves with the racialists. Others, by 
unwarranted extensions into social reality of limited biological research findings, have given 
support to racial doctrines or, by neglect so to qualify or clarify statements as to prevent 
improper inferences, have left their findings open to easy misinterpretation.103 

 

Det fanns alltså enligt Reuter en biologisk sanning om ”ras” som både misstolkats och 

missbrukats och biologerna var inte helt oskyldiga i dessa fall. På många sätt liknar hans 

resonemang Michelle Brattains senare teorier om möjliggörare. Vidare skrev han att Dahlbergs 

”brief discussion of race is essentially in harmony with the sociological position. [---] In a 

biological usage race is merely a descriptive label; in the political usage it is a pseudo-historical 

idea.”104 Återigen var det inte den biologiska kategoriseringen av människan i ”raser” som var 

ett problem. Kategorin hade förvrängts av politiska syften. Dahlbergs samstämmighet med 

andra vetenskapsområden, i detta fall sociologin, legitmerade ytterligare hans gränsdragning. 

  I tidskriften Phylon skulle recensenten förklara att det var en stor skillnad på hur man såg 

på ”ras” i USA och resten av världen, varför Dahlbergs bok också ska ha fått ett klent 

mottagande. Anledningen ansåg recensenten var att den amerikanska forskningen ignorerat 

”ras” som en biologisk fråga (!). Recensenten skulle sedan angripa hela ”rasvetenskapen”: 

”Reading it [Race, Reason and Rubbish] convinces one of how little even scientists know about 

the area of eugenics called race and what invalid conclusions have been drawn from their 
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tentative findings by the propagandists.”105 De godtyckliga gränsdragningarna som Dahlberg 

skrivit om, fich här en stark kritiker. Enligt recensenten var vetenskaplig försiktighet inte heller 

en dygd: ”Science, it seems, is not yet ready to answer to the political problem of race.”106 Med 

tanke på bokens ursprungliga publicering i ett skede av kriget, som av recensenten bedömdes 

som annorlunda, var försiktighet inget som påverkade dess betydelse som inlägg i ”rasfrågan”. 

Vad som önskades och var tillåtet för vetenskapen hade, såväl som tiden, förändrats. 

 

Avpolitiserade människogrupper 

Finns det ytterligare sätt vi kan förstå Dahlberg som utmanare av rasbegreppet? I hans 

redogörelser i såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga skrifter var ”isolat” betydelsefullt. 

Begreppet lyftes dessutom fram när hans texter och forskning omskrevs.107 Inte minst i de 

recensioner som redogjorts för ovan. En av recensenterna till Race, Reason and Rubbish skulle 

exempelvis anse att isolat borde vara av särskilt intresse för sociologer.108 I 1941 års artikel ”En 

analys av rasbegreppet och en ny metod att särskilja raser” definierade Dahlberg ”ras” på 

följande vis: 

 

En ras är ett isolat eller en samling av isolat. Mellan två raser kunna de arvsbetingade 
skillnaderna vara av absolut karaktär, så att man kan särskilja varje individ korrekt. I så fall 
är det fråga om raser av första ordningen. Skillnaderna kunna emellertid också vara av endast 
relativ karaktär. I så fall är det fråga om raser av andra ordningen. [---] Till denna definition 
höra två korollarier: 1) Man bör inte påstå, att det finns flera rasskillnader än dem man 
faktiskt kan iakttaga och bevisa. 2) Vi ha ej rätt att antaga en tidigare existens av renare raser 
med snävare avgränsning än sådana man kunnat undersöka.109 

 

Punkt två visar här på de förbehåll som kan anses hålla dörren öppen för motsatta argument, 

alltså idéer om rena raser – ett av rasismens fundament. Ett citat ur Arv och ras visar hur 

Dahlberg med isolat såg den ”vetenskapliga kärnan” i rasbegreppet och skiljde det från den 

                                                        
105 [”I. De A. R.”], ”Review”, Phylon 4:3 (1943), 289. 
 
106 [”I. De A. R.”], ”Review”, (1943), 289. 
 
107 Dahlbergs vän och kollega i USA, Leslie Clarence Dunn, som också hade en framträdande roll i UNESCO-
arbetet, redogjorde för rasbiologiska institutets arbete kring isolat i en artikel, se L. C. Dunn, ”The Effects of 
Isolates on the Frequency of a Rare Human Gene Source”, Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America 33:12 (1947); Dunn lyfte också fram isolatbegreppets betydelse i en minnesartikel 
över Dahlberg i Science 1956: ”For Dahlberg […] the isolate concept underli[n]es the concept of race and 
provides the rationale for a genetical theory of race formation.”, se L.C. Dunn, ”G. Dahlberg, Human 
Geneticist”, Science 124:3233 (1956), 1195. 
 
108 Thomas C. McCormick, ”Review”, American Sociological Review 8:4 (1943), 493. 
 
109 Gunnar Dahlberg, ”En analys av rasbegreppet och en ny metod att särskilja raser”, Nordisk Medicin 12 
(1941), 3358. 
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politiserade innebörden som han ansåg var själva problemet. Genetiskt och miljömässigt var 

människokategoriseringar egentligen inte ett problem. Det var också frågan om gränser mellan 

bra och dålig vetenskap: 

 

Vad som sagts om isolat gäller […] även om raser. Emellertid spelar ju rasproblemet numera 
en politisk roll. Man diskuterar allmänt rasfrågor och oftast utan att ens ha en elementär 
kännedom om arvsmekanismer och om de processer, som betinga arvsförskjutningar i 
mänskliga befolkningar. [---] När det gäller människan, talar man om ras även långt in i 
vetenskapliga kretsar utan att försöka mera bestämt göra klart för sig, vad man egentligen 
menar.110 

 

Att Dahlberg var en utmanare är tydligt. Han ringade in ett särskilt användande av rasbegreppet 

som grundades i såväl okunskap, som dålig vetenskap. Genom isolatbegreppet verkar det som 

att Dahlberg försökte skapa en genetikens rasbegrepp, som skulle hjälpa driva ut politiken. Ett 

decennium senare skulle Dahlberg försvara denna ståndpunkt:  

 

I have long advocated another definition of race […]. It is essential clearly to set out what 
one means by hereditary on the one hand and by a division of mankind on the other. As I see 
things, a race may be defined as an isolate, or a subdivision of an isolate, that differs 
genetically from other isolates.111  

 

Det fanns alltså en klar skillnad mellan praktiken att dela in människor i kategorier, och 

ärftlighetens faktiska uttryck. Rasbegreppet skulle också innebära en gränsdragning mellan 

vetenskaperna. Genom att peka på den förgångna ärftlighetslärans (o)sanningar som retorisk 

gränsdragning sköt han antropologin ifrån sig som ouppdaterad: 

 

In anthropology one operates with the concept ’pure races’, which by assumption existed in 
byegone days, and ’mixed races’ which are said to be prevalent in our times. However, there 
is no proof that pure races ever existed. Anthopology is moreover based on an obsolete notion 
of heredity which seldom is clearly declared.112 

 

Genom att peka på ett föråldrat bruk av vetenskapliga kategorier, ovetenskapligades inte enbart 

antropologin, auktoriteten tillskrev samtidigt genetiken. Att kritisera antropologins trovärdighet 

                                                        
110 Dahlberg, Arv och ras (1940), 154. 
 
111 Gunnar Dahlberg, ”The Swedish Jews: A Discussion of the Basic Concept”, Acta genetica et Statistica 
Medica 3 (1952), 107. 
 
112 Dahlberg, ”The Swedish Jews”, (1952), 107. 
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i rasfrågor skulle han göra även på annat håll. I Acta Genetica et Statistica Medica 1954 tog 

Dahlberg upp två punkter gällande rasbegreppets innehåll och bruk:  

 

First, from a theoretical point of view, a race is an isolate or a group of isolates for which the 
frequencies of specific genes are more or less different as compared with other groups of 
isolates. This definition is quite clear and is used mainly by geneticists. It will probably be 
more widely accepted in the future.113  

 

Det blir alltså tydligt att Dahlberg såg en framtid i isolatbegreppet som innebar att det skulle 

komma att ersätta ”ras”. Kanske var det lösningen på missbruket av de biologiska 

människokategorierna. Punkt två handlade om att den första definitionen inte på något sätt 

kunde användas för praktiska ändamål. Gällande ärftliga skillnader så hade antropologin 

misslyckats:  

 

Physical anthropology arose long before mendelism. Although anthropology is based on the 
analysis and comparison of characters which largely depend upon genetic factors, 
anthropoligists have not quite incorporated the genetic viewpoint. We are informed mainly 
about relatively trivial morphological differences in a descriptive way.114 

 

Genetiken var alltså den enda auktoriteten i frågan. Att antropologin var historiskt sett före 

genetiken ska i detta fall inte utläsas som något särskilt positivt. Antropologin var återigen inte 

bara ouppdaterad, den var uråldrig. På samma sätt som nya vågor inom antropologin, hjälpte 

till att legitimera den moderna genetikens rasbegrepp, hjälpte genetiker som Dahlberg skiftet 

inom antropologin genom att förtydliga dess föråldrade synsätt. 

  De historiska och sociala betraktelserna spelade på detta vis en betydande roll i Dahlbergs 

argumentation. Historiebruket var ett sätt att distansera sig ifrån ”äldre sanningar”, och ett sätt 

att positionera den moderna (om än bristfälliga) kunskapen. I linje med reformeugeniken vände 

han sig inte bara mot idén om ”rena raser”, utan också den degenerationstanke som präglat 

rasbiologin.115 Gränsdragning med avseende på vetenskap å ena sidan och politik å den andra, 

var ett annat centralt tema. Dahlberg berörde exempelvis relationen mellan vetenskap och 

politik – fakta och politisering – i Normalt och sjukt arv (1946). Nazismen var det självklara 

exemplet:  

                                                        
113 Gunnar Dahlberg, ”The Basic Concept of Race”, Acta Genetica et statistica medica 5 (1954), 1–2. 
 
114 Dahlberg, ”The Basic Concept of Race”, (1954), 1. 
 
115 Mer om degenerationsidéerna i Broberg och Tydén, Oönskade i folkhemmet (2005), Kap. 2; Björkman, Den 
anfrätta stammen (2011), 50 f, 74; Dahlberg berör också detta, se exempelvis Dahlberg, Arv och ras (1940), 104. 
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I den tyska politiken har man utnyttjat rasforskningen på ett huvudlöst sätt. [---] Det torde 
för alla stå klart, att sådana åsikter inte kan ha någonting med vetenskap att skaffa. [---] I och 
för sig är det naturligtvis riktigt, att man politiskt utnyttjar säkert grundade vetenskapliga 
resultat […].116 

 

Han fördömde också behandlingen av judar: ”Rasbegreppet kan inte under några 

omständigheter motivera en olika behandling av individer i ett samhälle.”117 Men att som 

vetenskapsman uttala sig i ”politiska frågor” var inte utan att andra höjde ett och annat varnande 

finger. I en recension av ovanstående verk skulle genetikern Arne Müntzing, även om han 

önskade boken en stor läsekrets, kommentera Dahlbergs politiska sida.  

 

Dahlbergs tendens att undervärdera de ärftliga differenserna är nog utslag av en i och för sig 
sund reaktion mot de många överdrifter som en del ovederhäftiga, högröstade och 
politiserande ’rasbiologer’ gjort sig skyldiga till och som varit ägnade att allvarligt skada den 
medicinska genetikens utveckling. Man får hoppas att Dahlberg i sin iver att städa undan 
sådana skadliga utväxter på den medicinska genetikens träd inte går till överdrift åt det andra 
hållet. Den enda framkomliga vägen beträffande den mänskliga ärftlighetsforskningen är 
givetvis ett tålmodigt samlande av fakta och en strikt vetenskaplig bedömning av dessa fakta 
utan några bihänsyn till dagspolitiska förhållanden.118 

 

Müntzing menade alltså att Dahlbergs syfte gjorde honom enkelspårig. Men för stunden innebar 

detta inte någon legitimitetsbrist. De högre vetenskaplig idealen fick dock inte svikas och det 

var inte riktigt vetenskapsmannens uppgift att lägga sig i. I Infall och utfall (1946) 

kommenterade Dahlberg själv rasbiologens särskilda samhälleliga nytta: 

 

[E]n rasbiolog är tvungen att bilda sig en föreställning om hur ’det framtida samhället’ skall 
vara. Det är i själva verket vida nödvändigare för en rasbiolog att tänka sig in i sådana 
problem, än det exempelvis är för en journalist, som har till uppgift att skriva i politiska 
frågor.119  

 

Rasbiologen hade på så vis en självklar roll som samhällsdebattör och förbättrare. Men han var 

också på det klara med att det inte var en naturgiven roll som kom med titeln. Rasbiologen, 

                                                        
116 Gunnar Dahlberg, Normalt och sjukt arv: En översikt av människans ärftlighetslära (Stockholm, 1946), 344. 
 
117 Dahlberg, Normalt och sjukt arv (1946), 344. 
 
118 Arne Müntzing, ”De mänskliga egenskapernas ärftlighet”, Dagens Nyheter, 7/8 1946. 
 
119 Gunnar Dahlberg, Infall och utfall: Sociala och biologiska essäer (Stockholm, 1946), 48. 
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vetenskapsmannen, kunde också komprometteras. Gränsdragningsarbetet blir tydligt i hans 

kritik av den tidigare rasbiologin:  

 

Det är farligt, om rasbiologer okritiskt ansluter sig till det samhällsideal, som är gängse i de 
kretsar, där de umgås. Det är inget tvivel om att den konservativt politiska åskådningen hos 
tyska rasbiologer har spelat en viktig roll för nationalsocialismens inriktning. Underklassen 
skulle vara en undergiven fårskock. Man accepterade också fullt ut patriotismen med alla 
dess implikationer, till vilka bland annat hör rasförföljelse å ena sidan och föreställningar om 
ett herrefolk å andra sidan.120 

 

Att han bedrev en sådan kritik mot rasbiologin ”innanför murarna” är något som också Gunnar 

Broberg lyft fram.121 Citatet visar återigen den gränsdragningens retorik som var framträdande 

hos Dahlberg, vilket innebar att peka ut det gamla (konservativa), känslomässiga (patriotismen) 

och ovetenskapliga (föreställningar). I samma essä skrev Dahlberg dessutom om en diskussion 

han haft med Julian Huxley ”rörande utveckling och etik.”122 Att han hade kontakt med Julian 

Huxley innan UNESCO-arbetet som snart skall studeras är intressant med hänsyn till 

nätverksaspekter, något som jag annars inte ämnat gå in på här men som finns att fördjupa sig 

i på annat håll.123 Samma sak gäller L.C. Dunn, makarna Myrdal och flera andra. 

 

Sammanfattning 

I dessa fyra avsnitt har vi kunnat se hur gränser kring kunskap om ”människoraser” har dragits 

och förskjutits. De gränsdragningar inom den moderna genetiken som Dahlberg stod för, fick 

både förstärkning och kritik. Frågor om vetenskaplighet ifrågasattes inte minst i och med den 

erkänt svåra gränsen mellan politik och vetenskap som populariserare var tvungna att förhålla 

sig till. När det kom till att bedöma Dahlbergs vetenskaplighet så var det helt beroende på vilket 

förhållande recensenterna själva hade till begrepp som ”vetenskap” och ”ras”. Inget med 

begreppen var självklart, båda var omstridda och kunde tjäna olika funktion, ha olika innehåll 

och betydelser. Mottagandet av Dahlberg får en också att fundera på de möjliggörande aspekter 

som Brattain har beskrivit. Vissa skulle säkert tänka sig att ”ras” var en oreflekterad kategori 

                                                        
120 Dahlberg, Infall och utfall (1946), 48. 
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[…] Dahlberg underkände det – och om man så vill därmed sin egen institution.”, Broberg, ”Förintade och 
förbjudna ord” (2005), 112. 
 
122 Dahlberg, Infall och utfall (1946), 45. 
 
123 Maria Björkman har i sin avhandling fokuserat på rasbiologins nätverk, se Björkman, Den anfrätta stammen 
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vid den här tiden, men så var det onekligen inte. De ”taxonomiska problemen” var man ytterst 

medvetna om. Världsfrånvända var man givetvis inte heller gällande tidens turbulenta 

utveckling. De övergripande ställningstaganden mot rasism innebar allt som oftast att man inte 

såg på rasbegreppet som problemet i sig. Däremot försökte vissa frångå det, som exemplet 

Dahlberg och isolat. 

 

 

UNESCO och intersubjektivitet på prov 
 
Politiska vetenskapsmän brevväxlar 

I ett brev år 1943 från Dahlberg till Gunnar Myrdal får man en inblick i deras gemensamma 

intresse för ”rasfrågan”: ”Broder. Jag borde för länge sedan ha tackat för Din utmärkta bok. Jag 

har klippt ut Dina rasartiklar ur ”Vi” för att spara dem, men det var ju mycket bättre att få dem 

i en bok. Jag tyckte de var utmärkta.”124 Sju år senare skulle de båda på ett eller annat sätt vara 

bidra i UNESCO:s försök att ena vetenskapsmän mot rasism. UNESCO producerade 

sammanlagt fyra manifest år 1950, 1951, 1964 och 1967. Det är de två första som här ska 

undersökas. Bland de som kritiserat utkastet till 1950 års manifest, och som sedan skulle ha en 

fortsatt roll i utformandet av den reviderade versionen 1951, återfinns flera namn som nämnts 

i tidigare avsnitt.125 Såväl deklarationerna som skrivelser runtomkring blev en skådeplats för 

olika gränsdragningsarbeten. Hur såg Dahlbergs bidrag ut? 

  Vad man kan säga utifrån förarbetet av 1950 års deklaration, är att Dahlberg svarat på en 

inbjudan till det expertmöte i Paris i december 1949, under vilket ett första utkast skulle 

utformas. Inbjudan kom från en av initiativets ledande personer, Arthur Ramos, som var chef 

för UNESCO:s socialvetenskapliga avdelning. Dahlberg var dock tvungen att avböja: ”Firstly, 

I am a bit of an invalid after a haemorrhage of the brain four years ago. My voice is very weak 

and I am no good at a conference. Secondly, I was in Paris for quite a time at the end of the 

summer and it would be very difficult for me to leave my institute again.”126 Han 
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rekommenderade dock en annan läkare i hans ställe, Erik Sköld, som arbetade på St. Eriks 

sjukhus och som av allt att döma skulle ha deltagit om det inte varit för sjukdom.127 Dahlbergs 

artikel ”An analysis of the conception of race and a new method of distinguishing races” (1942) 

skulle i hans frånvaro gå att hämta vid sekretariatet som förberedelsematerial.128 

  Det blev ett par intensiva dagar i Paris för mötets deltagande. Antropologen Claude Lévi-

Strauss skulle under en av de första diskussionerna, då man hade svårt närma sig en definition 

av ras, uttrycka att genetiken var den disciplin som ditintills lyckats komma med en ”sund” 

definition.129 En representant för FN skulle enligt mötesrapporten förtydliga att: ”The important 

thing was, not to define race, but to make a clear scientific statement of the facts which could 

not be challenged by anyone in the world.”130 Montagu menade att rasbegreppet var så pass 

”nedtyngt av missuppfattningar” att han ansåg att det borde ersättas as ”ethnical groups”. 

Montagu skulle i rollen som rapportör även sammanställa det utkast som i början av januari 

1950 skickades för granskning.131 Lévi-Strauss ska ha föreslagit att texten skickas till 

Dahlberg.132  

  Både Dobzhansky och Dunn var snabba på att svara.133 De ansåg att man i deklarationen 

tog i lite för mycket, eller som Dunn skrev: ”The case for the general position is so good that it 

should not be weakned by overstatement. A few of the statements assume more knowledge than 

we have at the moment”.134 Detta handlade inte minst om frågor gällande inneboende skillnader 

i temperament mellan ”grupper av människor”.135 Psykologen Klineberg menade att texten 

behövde bli ”less dogmatic”, samt att ”[…] I believe that it is premature to say that there are no 

inborn psychological differences between racial groups; it is, however, possible and desirable 

                                                        
127 ”Committee of Experts on Race Problems Unesco House, 12-14 December 1949: Provisional Agenda”, 
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to say that there is no acceptible scientific proof of the existence of inborn psychological 

differences between such groups.”136 Samtliga tre menade alltså att man sa mer än vad som 

gick att veta. Men hur skulle man hantera att det fanns varken tillräcklig med bevis för eller 

mot psykologiska skillnader. Enligt Klinebergs resonemang fick man utnyttja de möjligheter 

som fanns, det vill säga tänja på gränserna och göra det mest önskvärda. 

  Men det handlade inte bara om semantisk finkänsla, något som Julian Huxley menade: ”I 

think that with the various memos, you have had in, […] the document can now really be made 

worthy of Unesco, and useful. But I still feel that some pretty drastic redrafting of large parts 

of it will be needed for this – not just verbal emendations to this or that paragraph.”137 Han 

accentuerade också att det var viktigt att inte uttrycka sig på sätt som skulle ge ”racialists” 

vatten på kvarnen. I flera fall kan man i materialet ändå betrakta en del motsägelser vad gäller 

hur vi förstår rasism i dag. Reservationerna gällande ”psykologiska skillnader” var en sådan 

sak. Enligt Huxley var det inte möjligt att säga något om skillnader i intelligens mellan olika 

grupper: ”There are naturally stupid and naturally clever individuals among Chinese, Negroes, 

and Whites.”138 Samtidigt möjliggjorde han sådana tolkningar: ”it would be probable that there 

would be some degree of genetic basis for the phrenotypic differences in temperament between 

various groups, cf., the expansive and rythm-loving Negro temperament and the shut-in 

temperament of many Amerindian groups.”139 Huxley menade dock med detta exempel att om 

så var fallet att det fanns genetiska skillnader, så skulle det bara vara positivt och berikande för 

mänskligheten.140 

  ”Every word was gone over with a fine tooth and comb by some of the best men in the 

world” skrev Montagu i slutskedet till Robert C. Angell, som hade ersatt Ramos efter en hastig 

bortgång.141 Ändå så hade Huxley in i det sista uttryckt att han inte ville ha sitt namn kopplat 

till publikationen, om inte Montagu strök citat från Konfucius och Darwin, något som Montagu 

motsatte sig.142 Såväl Konfucius som Huxley skulle stå kvar. Att man från UNESCO:s håll 

dessutom uttryckte en oro för läcka, och det skulle påverka kampanjens ”impact”, avslöjar hur 
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politiskt viktig frågan var.143 Det finns mycket mer man skulle kunna säga om förarbetet men 

det finns i detta fall inte utrymme för det.  

  Den 18:e juni publicerade UNESCO deklarationen som skulle bestå av totalt tjugo 

punkter. I förordet till deklarationen skrev man bland annat att rasism grundats i godtyckliga 

kategorier: ”It [rasism] involves belief in the innate and absolute superiority of an arbitrarily 

defined human group over other equally arbitrarily defined groups.”144 Detta är ett uttryck som 

stämmer överens med vad vi vet om Dahlbergs förhållande till rasbegeppet. För att komma runt 

”ras” när det gällde huvudindelningen av ”mongoloid”, ”negroid” och ”kaukasoid”, valde man 

istället att beskriva dessa som ”divisions”. I punkt sex fastslog man vidare att ”it would be better 

when speaking of human races to drop the term ’race’ altogether and speak of ethnic groups.”145 

  Kritiker var inte sena att uttala sig om deklarationen, särskilt inte i den brittiska tidskriften 

Man. Här får en röst stå som exempel. Kenneth Little uttryckte sig kritiskt både i ett brev till 

Métraux, och i en artikel i tidskriften: ”I Consider that the UNESCO Statement on Race quoted 

in the October number is somewhat unsatisfactory. Certain of its statements and conclusions 

suggest a philosophical or ideological doctrine rather than a ’modern scientific’ one.”146 Han 

ansåg heller inte att det skulle hjälpa att ersätta rasbegreppet med ”ethnic group” endast på 

grund av ”popular fallacies about the meaning”.147 Manifestet var inte bara vetenskapligt 

omodernt, han dömde också ut begreppsbytet som ovetenskapligt: 

  

To me this suggests almost a species of magical technique based on the idea that something 
awkward or troublesome can be got rid of by the mere process of calling it by another name. 
[---] My own view is that it is precisely by continuing to instruct the public in the proper 
anthropological use and meaning of ’race’ as a group concept that we can best clear up the 
confusion over what is culturally acquired and what is genetical. To use the phrase ’ethnic 
group’ when the intended reference is specifically to the physical characteristics rather than 
the way of life of a people will only increase the confusion.148 

 

Begreppet var alltså inte problemet – det var antropologin som var missförstådd. Det fanns 

dessutom flera sidor av rasbegreppet som tillhörde olika vetenskaper – kultur kontra genetik. 

Onekligen hade en del av genetiken lyckats tillskriva sig kunskapsauktoritet angående vissa 
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aspekter av ”ras”. Bland övriga kritiker fanns såväl genetiker som antropologer och psykologer. 

Montagu var som sagt en utmanarare av det antropologiska fältet.149 Striderna om rasbegreppet 

innebar alltså en rad olika gränsdragningar som inte bara gällde sättet att kategorisera 

människor, utan också de vetenskaper som var inblandade i kategoriseringen. 

  Det fanns andra antropologer som inte svarade på den utmanande gränsdragningen med 

öppna armar. Antropologen T. Dale Stewart skulle i en artikel i American Journal of Physical 

Anthropology kommentera tidens begreppsförvirring, något som han menade att vetenskaperna 

hjälpte till att skapa.150 Förvirringen sprang framförallt ur de olika bruken av rasbegreppet: ”The 

genetic and anatomic definitions of race are based on different concepts. It only adds to the 

public’s confusion when the same word is used interchangebly for different things.”151 Han var 

också kritisk mot genetikers vilja att definiera ”ras” som något ”osynligt”, som om det skulle 

vara ett sätt att kategorisera människan på sätt som inte skulle leda till fördomar. Stewarts kritik 

riktades mot genetiken, till fördel för den fysiska antropologin. Han var en utmanare av den 

senare auktoritetsförskjutningen. Samtidigt menade han, likt så många hade gjort ett decennium 

tidigare, att ”rasproblemen” inte låg i begreppet. Det var heller inte i enlighet med vetenskapens 

förtroendeuppdrag att lägga sig i menade Stewart: ”No physical anthropologist should damage 

this confidence by denying the reality of race in the original sense, or by confusing race and 

racism.”152 

  Hur Dahlbergs kritik eller förslag på ändringar såg ut vet vi inte. Han skulle dock få 

möjlighet till större påverkan i nästa skede av denna berättelse då en ny expertpanel skulle sättas 

ihop. Den tillsynes enda uppmärksamhet som UNESCO:s deklaration skulle få i svensk press 

var en notis i Dagens Nyheter.153 I den rapporterades: ”Under enahanda förutsättningar är ingen 

av de mänskliga raserna mentalt överlägsen de andra konstateras i en biologisk-etnologisk 

rasundersökning […] i UNESCO-regi under medverkan av experter från hela världen, däribland 

Gunnar Myrdal och professor Gunnar Dahlberg”.154 Med lika förutsättningar fanns inga 

hierarkier. Att det fanns ”raser” var en annan sak. 

                                                        
149 Hazard använder själv inte Gieryns terminologi men gör ändå detta tydligt, se Hazard Jr., ”A Racialized 
Deconstruction?”, (2011), 176. 
 
150 En kopia av artikeln återfinns i det digitaliserade UNESCO-materialet, T. Dale. Stewart, ”Scientific 
Responsibility”, UNESCO Archives, ”Statement on Race – Part I”, 6. 
 
151 Stewart, ”Scientific Responsibility”, UNESCO Archives, ”Statement on Race – Part I”, 6. 
 
152 Ibid., 7f. 
 
153 ”Alla jordens raser mentalt jämbördiga”, Dagens Nyheter, 18/7 1950. 
 
154 Ibid. 
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Ett andra expertmöte, med andra experter 

Kritiken var omtumlande för UNESCO. Ett nytt expertmöte med genetiker och fysiska 

antropologer skulle därför komma att hållas i början av juni 1951. Om skadan uttryckte sig 

Angells efterträdare, Alfred Métraux, i ett brev till entomologen Cedric Dover: ”I must point 

out, […] that our interest in the biological aspects of race is only temporary. If it were not for 

the wave of hostile criticism our statement met with in England, we should never become 

involved in it.”155 UNESCO:s generaldirektör, Jaime Torres Bodet, skulle förtydliga mötets 

syfte:  

 

These specialists, who will be selected among the most prominent scientists in their 
respective fields, will be given a chance to criticize the terms of the Statement, if they wish 
to do so, and will be asked to redefine the concept of race, in biological and anthropological 
terms. As a conclusion to the debate, they will be invited to pronounce themselves on the 
subject of nature versus nurture.156  

 

Man var den här gången alltså förberedd på de två disciplinernas olika tolkning och bruk av 

rasbegreppet, men hoppades ändå på en samlad omdefinition. I ett brev från Métraux till Dunn 

kan man utläsa hur viktigt det var att inte bara samla experter med viss kunskap, utan särskilda 

representanter av särskild utmanande auktoritet. I hopp om att försäkra sig om den bästa 

utgången uttryckte han sin besvikelse över att Dunn inte skulle medverka: ”We need a 

representative of the Dunn—Dobzhansky team, and the abscence of yourself as well as of Mr. 

Dobzhansky would greatly weaken the composition of our panel.”157 Enskilda aktörers 

auktoritet och förmåga att representera särskilda ”idéer” var av stor betydelse för UNESCO:s 

expansion. 

  Inledningsvis såg det ut som att Dahlberg inte skulle delta under det andra expertmötet 

heller. I ett brev till Métraux skrev Dahlberg att han dock skulle befinna sig i Paris i april och 

att de båda, varvat med konstrundor, kunde ses och prata om ”the internal race question”.158 

                                                        
155 Alfred Métraux till Cedric Dover, 12/2 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race: Expert Meeting of 
Physical Anthropologists and Genetists”, SS/214.004. 
 
156 Jaime Torres Bodet till Don J. Hager, 1/3 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race: Expert Meeting of 
Physical Anthropologists and Genetists”, SS/216.879. 
 
157 Alfred Métraux till L. C. Dunn, 1/3 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race: Expert Meeting of 
Physical Anthropologists and Genetists”, SS/218.626. 
 
158 Eller som Dahlberg uttryckte det: ”I am actually very interested in painting and mean to have a look round. If 
you could be free for a while during that time we could meet and speak about the internal race question. [- - -] 
Au revoir until then!”, Gunnar Dahlberg till Alfred Métraux, 3/4 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race: 
Expert Meeting of Physical Anthropologists and Genetists”, SS/224.136. 
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Men efter besked om att Dunn plötsligt bestämt sig för att delta, ändrade sig också Dahlberg.159 

När Métraux sedan insisterat på att UNESCO skulle stå för Dahlbergs resekostnad, och 

dessutom tagit tillfället att tacka för de goda råd Dahlberg givit honom under föregående 

vistelse, skulle Dahlberg återigen till Paris.160 I och med detta skulle panelen anses komplett. 

Den stora striden stundade.161  

  Bland experterna var det endast Montagu som hade varit med på 1949 års möte. En rad 

av de tidigare kritikerna skulle utgöra resten.162 I huvudsak skulle deklarationen utformas i 

likhet med den första men avsevärt förkortad. Hazard har lyft fram att det särskilt var punkt fem 

och fjorton som ”caused the most consternation among the scientific community.”163 Montagu 

ansåg att ändringarna var så små att han inte ens tog sig för att kommentera dessa i sin egna 

annoterade utgåva.164  

  Efter mötet skulle Métraux i slutet av juni skicka ytterligare ett utkast till Dahlberg i och 

med några ändringar som Dobzhansky kommit med och då be honom att ta ställning till dessa. 

Framförallt gällde det estetiska synpunkter menade Métraux. Han var i detta skede möjligen 

överdrivet optimistisk: ”it is the general feeling at Unesco that a good job was done and that we 

can now go ahead without exposing ourselves to criticisms on the part of scientists”.165 Men 

kritik från vetenskapsmännen skulle komma, som också uppenbart skulle påverka 

självförtroendet. Detta är inte minst tydligt då både Métraux och hans assistent tackade William 

Fagg, redaktören för Man, för att han visat ett sådant intresse för UNESCO:s arbete och att han 

publicerat manifestet i tidskriften. Det var nämligen viktigt för dem att understryka att 

manifestet på intet sätt utgjorde en slutgiltig version.166  

                                                        
 
159 Dahlberg var också intresserad huruvida genetikern Hans Nachtsheim skulle delta, Gunnar Dahlberg till 
Alfred Métraux, 15/5 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race – Part II”, 188. 
 
160 Alfred Métraux till Gunnar Dahlberg, 18/5 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race – Part II”, 190. 
 
161 Alfred Métraux till S. Zuckerman, 22/5 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race: Expert Meeting of 
Physical Anthropologists and Genetists”, SS/233.348; Eller som Métraux skulle uttrycka det: ”We are, so to 
speak, on the eve of the great battle…! Our anthropologists and biologists will be arriving at the end of the 
week.”, Alfred Métraux till William Fagg, 29/5 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race: Expert Meeting 
of Physical Anthropologists and Genetists”, SS/235.142. 
 
162 Samtliga som på ett eller annat sätt bidragit till utkastets utformande, även de som inte deltog på själva mötet, 
listas i anslutning till deklarationen: R. A. M. Borgman, Gunnar Dahlberg, L.C. Dunn, J. B. S. Haldane, M. F. 
Ashley Montagu, A. E. Mourant, Hans Nachtsheim, Eugène Schreider, Harry L. Shapiro, J. C. Trevor, Henri V. 
Vallois, S. Zuckerman, Th. Dobzhansky, Julian Huxley. 
 
163 Hazard Jr., Postwar Anti-racism (2012), 45. 
 
164 Montagu, Statement on Race (1972), 137f. 
 
165 Alfred Métraux till Gunnar Dahlberg, 25/6 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race – Part II”, 233. 
 
166 Ruy G. A. Coelho till William Fagg, 7/8 1951; UNESCO Archives, ”Statement on Race – Part II”, 253; 
Alfred Métraux till William Fagg, 19/8 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race – Part II”, 260. 
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  Utgivningen av det andra manifestet skulle enligt Hazard drabbas av ett 

”publikationsfiasko”. Fiaskot skulle kopplas till en redan kontroversiell Montagu som valt att 

själv publicera innan UNESCO.167 Den officiella publikationen skulle ske med The Race 

Concept: Results of an Inquiry (1952). I den skulle också en stor del av bakgrunden och 

processen kring utformandet av en andra deklaration tas upp. Men framförallt skulle inte bara 

en diskussion om kritiken utan också kritiken i sig få stort utrymme. I en intressant motivering 

till varför man valt att publicera kritiken var för att ”enable the general public to appreciate the 

fluctuations of scientific thought on the problem of race.”168 Man ville också lyfta fram att 

majoriteten av kritikerna varit positiva till syftet. Samtidigt var man öppna med de generella 

synpunkterna om att man blandat ihop de biologiska respektive sociala aspekterna av ”ras”, 

samt att det inte fanns tillräckligt med bevis för att helt och hållet säga att det inte fanns mentala 

skillnader mellan vad man uppfattade som skilda ”raser”. På många sätt skulle alltså kritiken 

mot det andra expertmötets utkast vara lik den som Dahlberg själv mötte med sina egna 

publikationer. Projektet ansågs befinna sig både långt från vetenskaplighet och precis på 

gränsen för vad som var möjligt. 

  Intressant nog pekade man i inledningen av The Race Concept även på hur striderna om 

rasbegreppet och de psykologiska frågorna hade etablerat gränser mellan vetenskaperna: ”The 

concept of race and the question wheter or not there are mental differences between races are 

highly controversial matters on which anthropologists and geneticists hold widely divergent 

views, defending them more passionately than any other theory.”169 Det var inte för intet som 

man publicerade kritiken, man uttalade sig samtidigt om de vetenskaper som kritikerna 

representerade, och att oförmågan att enas grundade sig i känslor. Hur tillmötesgående man än 

verkade med publiceringen av kritiken, så använde man samma retoriska medel av känslor 

kontra förnuft, så som ofta förekom hos inte minst Dahlberg. Men UNESCO förstärkte också 

de gränsdragningar som gjorts inom genetiken och antropologin. UNESCO gjorde dessutom 

bruk av samma oenighet i sitt egna gränsdragningsarbete genom att peka på ”vetenskapens 

svängningar”. Ett sätt att hantera kritiken var att göra vetenskapen oenhetlig, pluralistisk. 

Samtidigt tillskrevs genetiken den primära auktoriteten i rasfrågan:  

 

                                                        
 
167 Anthony Q. Hazard Jr., Postwar Anti-racism: The United States, UNESCO, and ”Race,” 1945-1968 (New 
York, 2012), 55. 
 
168 UNESCO, The Race Concept: Results of an Inquiry (Paris, 1952), 9. 
 
169 UNESCO, The Race Concept (1952), 8 f. 
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The currents and eddies of contemporary scientific developments are […] reflected in these 
hesitations and contradicitons. Genetics has revolutionized anthropology and these two 
branches of study are now seeking a way of fusing into a new integrated whole. The 
Statement published here [The Race Concept], and the comments to which it has given rise, 
reflect this stage, so rich in possibilities for advances in our knowledge of man.170 

 

Det fanns alltså en förhoppning att kunna ena de olika fälten. Men något enhetligt och definitivt 

vetenskapligt uttalande fick vänta. UNESCO:s ambitioner att komma med ett intersubjektivt 

vetenskapligt fördömande av rasism, i en objektivt orubblig deklaration, hade reviderats. En-

gång-för-alla-deklarationen hade förskjutits till att bli ett öppet slut för hela-projektet-i-sig. 

Eller som man uttryckte det: ”It [The Race Concept] introduces us to a scientific laboratory and, 

if confusion seems to be rife, we must not forget that it is precisely such differences of opinion 

and, indeed, such bitter attacks which give birth to what we call truth.”171 Om man inte kunde 

få en enhetlig vetenskaplig sanning, gjorde man inte bara vetenskapen pluralistisk, man gjorde 

också oenhetligheten till en grundpremiss för sanningsskapande. Man fick nöja sig med att vara 

ett laboratorium. 

  Hur uttryckte man sig om mentalitet och intelligens i manifestet? För det första drog man 

gränser inom antropologin, och anpassningsförmågan till kritiken är tydlig: ”Most 

anthropologists do not include mental characteristics in their classification of human races.”172 

Var man en av de antropologer som inte ansågs tillhöra denna majoritet, saknade man 

legitimitet. Man hävdade också att både medfödda förmågor och miljö hade betydelse för hur 

man presterade i olika intelligenstester: ”It is possible, though not proved, that some types of 

innate capacity for intellectual and emotional responses are commoner in one human group than 

in another, but it is certain that, within a single group, innate capacities vary as much as, if not 

more than, they do between different groups.”173 På många sätt separerade man också 

förklaringar för mentalitet och intelligens från det ”biologiska rasbegreppet”, och ringade in det 

i fenomenet ”historisk och social bakgrund”: 

 

It often happens that a national group may appear to be characterized by particular 
psychological attributes. The superficial view would be that this is due to race. Scientifically, 
however, we realize that any common psychological attribute is more likely to be due to a 
common historical and social background, and that such attributes may obscure the fact that, 
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within different populations consisting of many human types, one will find approximately 
the same range of temperament and intelligence.174 

 

Trots öppna möjligheter menade man alltså att det inte fanns några ”rasskillnader” vad gällde 

intellekt. Att hävda något sådant var ytligt och ovetenskapligt. Tydligt är att skillnader 

kopplades till miljön. Samtidigt försökte man skjuta undan rasbegreppet med exempelvis 

”human types”. Gränsdragningsarbetet innebar alltså en uppdelning av förklaringsmodeller. 

Olika tolkningar fick möjlighet att existera inom de respektive fälten. Det är dock svårt att inte 

tolka det som att man också relativiserade kritikernas tolkningar: ”All the scientists who have 

given us their help have endeavoured to find terms and expressions describing as clearly as 

possible their understanding of the phenomena with which their own researches are specially 

concerned.”175   

  I UNESCO-materialet går det inte att få någon större klarhet i Dahlbergs specifika bidrag, 

gällande både kritik av utkast och yttranden under det andra expertmötet. Om mötet får vi en 

liten inblick i ett brev från Dahlberg till Alva Myrdal: ”Vistelsen i Paris var för övrigt mycket 

angenäm och det gick ju något så när bra på konferensen tack vare Ragna [dotter] och Dunn, 

som framförde det jag ville säga. [---] Jag skriver samtidigt till Métraux. Med hjärtliga 

hälsningar från Stina [fru] och mig. Din tillgivne, Gunnar Dahlberg”.176 I artikeln ”The Swedish 

Jews” (1952) skulle han beskriva det något mer: 

 

When we were discussing the race question at Paris in the foresummer of 1951 it was 
proposed from some quarters that the term ’racial groups’ should be replaced by ’ethnical 
groups’. But this met with the opposition on the grounds that the ethnical groups, or cultural 
groups, were reasonably well defined and not in agreement with the racial groups. The 
argument was advanced that the lay public is apt to confuse racial groups and ethnical groups; 
but as scientists we were only concerned with the scientific aspects of race, and such a 
misconception was none of our affair. We were eleven scientists who met in Paris on the 
invitation of UNESCO. The majority of the delegates (seven) were anthropologists, i.e. 
students of race, while a smaller number were geneticists, i.e. students of heredity, who had 
been particularly active in the field of human genetics.177 

 

Var Dahlberg en av de som opponerade mot termen ”etnisk grupp”? Eller var han en av de som 

menade att någon möjlig förvirring i sådana fall inte var deras uppgift, som vetenskapsmän, att 

                                                        
174 Ibid., 41. 
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bry sig om? Oavsett så gjorde han en distinktion mellan antropologer och genetiker. Nog bör 

man också kunna säga något om hur han såg på sin roll i UNESCO-sammanhanget. Han var 

inte där som en del av dess politiska ambitioner, han var där i vetenskapens namn. Som expert. 

Som ”student av ärftligheten” positionerade Dahlberg också sig själv som en aktör med ett 

särskilt utmanande vetenskapligt förhållande till rasbegreppet. 

 

”De tre huvudraserna” diskuteras i Göteborg 

Även om den svenska pressen verkar ha varit ointresserad så skulle ett antal forskare fortsätta 

diskussionerna. År 1953, samma år som Francis Crick och James Watson avbildade DNA-

strukturen,178 så skulle Internationella institutet i Göteborg anordna ett offentligt bordssamtal 

om rasfrågan. Samtalet har av Broberg och Tydén beskrivits som ett exempel på tidens 

förskjutning inom ledande akademiska grupper ”from a pronounced biological view toward 

sociological notions.”179 Men samtalet skulle innehålla en rad fortsatta spänningar. Även om 

bordssamtalets deltagare, liksom UNESCO, dementerade rasism som ovetenskapligt så skulle 

”de biologiska raserna” kvarstå. Den skrift som studentföreningen Verdandi gav ut några år 

senare, i vilken samtalet återgavs, visar på detta. Både samtalet och skriften kan på olika sätt 

studeras som UNESCO-deklarationernas mottagande. Publicisten Harald Wigforss 

kommenterade 1951 års deklaration i skriftens företal: ”Dessa kommentarer gör på vissa 

punkter ett oenhetligt intryck och lockar i flera fall till motsägelser. Några av dem bekräftar 

närmast, att fördomar kan trivas även hos vetenskapsmän.”180 I skriften översattes också delar 

av The Race Concept, däribland kritiken. 

  Deltagarna i bordssamtalet var Ingemar Düring från Svenska Unescorådet, 

ärftlighetsforskaren Olof Tedin, statsvetaren Lars Gurmund, historikerna Åke Holmberg och 

Hugo Valentin samt psykologen Bengt Lindberg. Tedin fastslog tidigt att de tre ”huvudraserna” 

existerade och att det dessutom var svårt att säga något om skillnader i inre organ mellan dem 

(då man inte mätt så vitt han visste), samt att psykologiska skillnader inte gick att utesluta.181 

Vidare skulle han kommentera UNESCO-arbetet:  

 

Det är något djärvt av mig att här tillåta mig anmäla avvikande mening mot en så oerhört 
auktoritativ församling, men jag tror dock att man har gått lite väl långt. [---] För mig som 
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biolog, evolutionstroende alltså, så skulle det vara ganska märkligt om den utskiktning av 
människotyper som har ägt rum under olika yttre levnadsbetingelser bara skulle ha berört de 
kroppsliga egenskaperna och lämnat de själsliga fullkomligt oberörda. Därför tror jag man 
får bibehålla en liten reservation.182 

 

Tedins reservationer var annorlunda jämfört med vad Dahlberg uttryck under åren. Likväl var 

rasbegreppet hos Tedin, som hos Dahlberg och andra, inte problemet. Tedin menade bland 

annat att politikens anspråk på rasbegreppet fick stå för sig.183 Tedin var i övrigt vaksam inför 

alltför stort fokus på miljöfaktorer och hans auktoritet och reservationer skulle legitimeras av 

de andra. Gurmund, som var av en mer bestämd uppfattning vad gällde miljöaspekterna, styrkte 

exempelvis de tre ”huvudraserna” i dess strikt ”biologiska mening”.184 Även Lindberg skulle 

peka på miljöns betydelse men samtidigt luta mer åt den ”psykobiologiska” linjen: ”Men trots 

detta håller jag absolut med vår biolog om att det skulle vara högst besynnerligt, om det fanns 

påtagliga och säkra skillnader i yttre kroppsstruktur, hudfärg osv. men inte någon skillnad vad 

gäller det mentala.”185 Ett uttalande som även fick Gurmund att instämma: ”alla är nog överens 

om att n å g o n motsvarighet till de fysiska skillnaderna finns också på det psykiska 

området.”186 

  Diskussionen skulle fortsatt gälla arv, miljö och psykologiska skillnader. Düring försökte 

vid ett tillfälle sammanfatta det som sagts: ”Det är ett både-och vi står inför, och det är 

naturligtvis ytterst vanskligt att ge ett bestämt svar på frågan. Vårt svar för närvarande är 

sålunda att det finns klara psykiska olikheter.”187 Fortsatta jämförelser mellan Tedin och 

Dahlberg belyser både olikheter och överenstämmelser. En skillnad framgår i frågan om 

”rasblandning”. Tedin skulle beskriva det på följande sätt:  

 

Om man ska försöka skala bort alla emotionella synpunkter på den saken  
[---] då skulle jag, som till yrket är växtförädlare och sysslar med raskorsningar just för att 
åstadkomma förädlingsresultat, vilja säga att vi nog inte kan komma från en viss tendens till 
att genomsnittet sjunker något efter en rasblandning, och detta ju mera differentierade 
raserna är.188 
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Tedins analogier innebar dels att idén om ”rasblandning” var något som gick att betrakta även 

bland människogrupper, och dels att någon form av försämring var att vänta av en sådan 

blandning.  En likhet är att både Dahlberg och Tedin gjorde bruk av särskiljandet av känslor 

och objektivitet, stödda i statistikens metoder och terminologi av genomsnittsvärden. Holmberg 

förslog möjligheten att betrakta rasblandning som en sorts isolatbrytning.189 Tedin ansåg att 

isolatbrytning hade ett visst värde ”men det kan vi ju knappast tala om när det gäller de stora 

rasgrupperna.”190 I strid stod alltså även hur isolatbegreppet skulle förstås. Dahlbergs försök till 

gränsdragning av nytt genetiskt rasbegrepp var inget som Tedin förstärkte.  

  Düring förde sedan vidare diskussionen genom att vända sig till historikerna. Valentin 

såg två lösningar för att komma till bukt med grupphatet som han beskrev som ”en social 

sjukdom”.191 Dels låg lösningen i att tidigt upplysa barn om ”grupphatets förkastlighet”, dels i 

historieundervisningen. Han skulle vidare uttrycka ett slags skandinavisk exceptionalism: ”Vi 

har ju i Skandinavien fått bort de hatbetonade klichéerna om svenskar, danskar och norrmän i 

de historiska läroböckerna. Det är en detalj, men en detalj som är symtomatiskt intressant och 

som pekar framåt.”192 Gurmund skulle hålla med om att mycket var en uppfostringsfråga, men 

att det också handlade om de vuxnas ”självdisciplin” i form av ”vanlig mänsklig hyfs”.193 Hur 

skulle då vetenskapens tillhyfsning av allmänheten genomföras? Det gällde att popularisera: 

”Och då får man se till att det inte bara blir en upplysning i specialtidskrifter, vilket det gärna 

blir, utan en upplysning som sprids i de tidskrifter och tidningar som läses av den stora 

massan.”194 Gurmund beklagade vidare hans fruktlösa jakt på UNESCO:s publikationer – att 

inte en enda bokhandel i Göteborg han besökt hade några sådana angående rasfrågan. 

  Under samtalets slutskede föreslog Holmberg att råda bot på frågor om ”ras” och 

diskriminering. Enligt honom handlade det om att skapa ett slags ”gruppkänsla som är helt 

övergripande och större än raserna […]. Mänskligheten vore naturligtvis ett sådant 

nyckelord”.195 Lindberg lyfte sedan fram att: ”Folkslag och raser betyder ingenting, det är 
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192 Ibid. 
 
193 Ibid., 51. 
 
194 Ibid., 51 f. 
 
195 Kursiv original, ibid., 54. 
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blodgruppen det hänger på. Det tycker jag är ett strålande biologiskt exempel […] på att vi ändå 

är bröder.”196 Det finns flera saker som gör inte bara bordssamtalet intressant utan också att 

den gavs ut i skrift på det sätt den gjorde. Att bekämpa fördomar och diskriminering var trots 

allt UNESCO:s program – själva ramverket för ”rasfrågan”.197 Syftet med Verdandiskriften var 

dock att kritiskt studera såväl bordssamtalet som UNESCO:s manifest, och bifogades därför 

med instuderingsfrågor och litteratur angående ”rasfrågan”. Därmed kan man också tolka 

ytterligare en utmanande position, som innebar att man ringade in hela den process som 

deklarationerna och Dahlberg var en del av. 

  Hazard har kommit fram till samma slutsatser vad gäller mottagandet i amerikansk media, 

att man var eniga ”on the matter of science refuting biological justifications for racism.”198 

Men, fortsätter han: ”However the majoriity of the reports equally gave the impression that 

biological ’races’ did in fact exist, though limited to three.”199 De tre ”huvudraserna” var enligt 

de flesta, precis som hos Dahlberg, inga rena raser, inga ursprungsformer, inga eviga sådana. 

Det var endast ett sätt att kategorisera människor utifrån deras ”genetiska karakteristika” så som 

det kom till uttryck just där och då. Att framtida förändringar skulle ske var självklart. Man var 

inte främmande för möjligheten att det fanns inneboende skillnader mellan ”raserna”, även om 

det var oklart i vilken utsträckning och i vilka avseenden. 

  Samma år som Verdandi gav ut bordssamtalet skulle Dahlberg ytterligare få sitt namn 

knutet till UNESCO. Ett år innan sin död skulle han nämligen stå som redaktör för den svenska 

översättningen av UNESCO-skriften What Is Race? (1951). I översättningen Raser och folk 

(1955) skulle kategoriseringen ”nordiska folk” upphöra som ”ras”, ett besked som bara några 

år tidigare varit något annat. I What Is Race? hade svaret på frågan om det gick att kalla 

”nordics” för en ”ras” nämligen varit: ”yes.”200 I ett nummer av UNESCO:s tidskrift UNESCO 

Courier 1950 hade visserligen Métraux i artikeln ”Race and Civilization” flaggat för ”Doubts 

About The Nordics”.201 Med detta hade ”den nordiska rasen” inneslutits i ”kaukasoid” – de 

vita. Föreställningarna om de tre ”huvudrasernas” olikheter kunde fortsatt hävda sig i fler olika 

                                                        
196 Ibid., 54 f. 
 
197 Ex. skickade Alva myrdal ett massutskick till de som skulle medverka på det andra expertmötet där det 
beskrevs att mötets diskussioner som ”part of our programme to fight race prejudice and discrimination.”: Alva 
Myrdal till L.C Dunn, 12/3 1951, UNESCO Archives, ”Statement on Race: Expert Meeting of Physical 
Anthropologists and Genetists”, SS/214.007. 
 
198 Hazard, Postwar Anti-racism (2012), 41. 
 
199 Ibid. 
 
200 UNESCO, What Is Race? Evidence From Scientists (Paris, 1952), 5. 
 
201 Alfred Métraux, ”Race and Civilization”, UNESCO Courier 3:6–7 (1950). 
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vetenskaper och samtalsgrupper – hur skiftande nyanserna i de olika inställningarna än var. 

”Biologiska skillnader” lyftes fram som berikande för mänskligheten i stort, och att samma 

rättigheter skulle gälla alla var man ense om. Alla möjliggörande aspekter gör det dock svårt 

att inte se hur idéer om ”separate but equal” fortfarande kunde frodas. 

 

Sammanfattning 

De så kallade huvudraserna både befästes och utmanades under bordssamtalet. Man öppnade 

också för möjligheten att det fanns psykologiska skillnader mellan det som uppfattades som 

särskilda grupper av människor. Bordssamtalet i Göteborg aktualiserade återigen den spänning 

som man kan uppleva mellan biologisk determinism, vetenskaplig osäkerhet och antirasistiska 

demokratiska värderingar som varit framträdande under hela denna undersökning.  

  UNESCO-arbetet kan på en makronivå ses som en förstärkning av det vi sett hos 

Dahlberg. Man ansåg sig tvungna att på ett eller annat sätt kämpa för rasbegreppet så att inte 

legitimiteten i de respektive vetenskapsområdena underminerades. Detta skedde också enligt 

skiftande kunskapsteoretiska övertygelser. Vad man hade för avsikt inom samtliga 

representerade vetenskapliga områden var att rensa rasbegreppet från rasism och således också 

de egna vetenskaperna. Den biologiska innebörden av ”ras”, sågs som apolitisk av egentligen 

samtliga inblandade, även de som ansåg att det fanns möjliga skillnader i mentalitet, intelligens 

etcetera. Därför var det viktigt för utmanarna att även begrepp som ”modern” och ”objektiv” 

tillskrevs just dem. De reformerade ”biologiska raserna” och ”vetenskapen” om dem skapades 

på detta sätt såväl av genetiker som antropologer. Även om vissa ville hävda att begreppet 

skulle bytas ut blev så aldrig fallet. Genetikerna fick behålla begreppet som ett biologiskt 

faktum, och antropologerna legitimerade detta. 

 

 

Avslutande diskussion 
 

I alla de sammanhang som här lyfts fram så har gränsdragningsarbetet varit ett dynamiskt och 

ständigt projekt. På flera sätt har Gieryns teori om trovärdighetstävlingar, i detta fall gällande 

striderna om antirasistiska rasbegrepp, framträtt tydligt. Vi har sett en ny skola av utmanande 

genetiker och antropologer dra nya gränser för sina vetenskaper genom att både tillskriva och 

bli tillskrivna det nya och moderna, såväl som det demokratiska och humana. Däremot var detta 

aldrig oomstridda gränsdragningar. Medan gränserna för vad som var möjligt för de utmanande 
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vetenskapsmännen att säga i dagsaktuella frågor utvidgades, gav detta också motstånd. I vissa 

fall bedömdes den vetenskapliga essensen som något mer än vad utmanaren Dahlberg i och 

med sin tydliga politiska hållning försökte vederlägga i vetenskapens namn. Strategierna för 

gränsdragningsarbetet var också flera och möjliga bruka på olika sätt av olika utmanare. 

Förutom ett åberopande av ”det moderna”, så följde också att man pekade på det tidigare som 

något förgånget, förlegat och ovetenskapligt, ett slags gränsdragningens historiebruk. Detta 

gällde inte bara gränser mellan vetenskaper, utan också inom dem. 

  Vi har kunnat se flera av gränsdragningsarbetets retoriska tekniker som relaterats till ”ras” 

och ”vetenskap”: modernitet, historia, massan/den stora allmänheten. Den bild av Dahlbergs 

förhållande till rasbegreppet samt hans vetenskapssyn som tidigare behandlats kan här också 

bekräftas. Men hans förmåga att förhålla sig vetenskapligt i ”rasfrågor” var inte en självklarhet 

bland alla recensenter av hans verk. Hur han mottogs berodde på den som svarade på Dahlbergs 

gränsdragningsarbete, och vad den i sin tur hade för förhållande till ”vetenskap” och ”ras”. För 

att få auktoriteten att uttala sig om rasbegreppets essens så behövde auktoritet på något sätt 

erkännas. UNESCO ville exempelvis underminera rasism på vetenskaplig grund, och i vissa 

fall uttrycktes det att själva definitionen av ”ras” inte var viktig, utan att det var syftet att i 

vetenskapens namn underminera rasismen ”en gång för alla” som var av betydelse. Trots 

UNESCO:s på många sätt misslyckade expansion i vetenskapens namn, fortsatte man ändå att 

utmana genom att göra vetenskapens sanningar i stort, både godtyckliga och pluralistiska. Kvar 

blev inte så mycket en enhetlig definition av rasbegreppet, utan ett minst lika oklart läge som 

innan, även om den kulturella kartan förändrats. 

  Rasbegreppet var alltså inte naturgivet eller enhetligt och det fylldes på olika innehåll av 

olika betraktare. Olika utmanare ringade på olika sätt in vad som ansågs som ”kärnan” i 

begreppet – det biologiska, genetiska. Inte minst blir detta tydlig med Dahlberg och 

isolatbegreppet. Den biologiska kärnan i ”ras” kompletterades sedan av andra som blev 

auktoriteter av kunskap om det ”yttre” – miljön. Anspråk från de olika disciplinerna på olika 

innehåll gjorde alltså möjligt för flera tolkningar att existera, samtidigt som disciplinerna 

legitimerade varandra. Även om det inte var något givet, så kan en viss enhetlig definition av 

”ras” under denna period möjligen ringas in. De olika fälten var som sagt beroende av varandra, 

och skapade ett samberoende genom att etablera särskilda kunskaper om rasbegreppets olika 

delar. ”Ras” var på samma gång något sammanhållande som särskiljande – arv och miljö i ett 

samspel. Vad diskussionen om arv och miljö fick för ytterligare implikationer gällande hur 

människor kom att betraktas och kategoriseras, är något som skulle vara belysande att studera 

vidare.  
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