
a! mäta rasism

a! m
äta rasism

edda manga
mattias gardell 
alireza behtoui 

rené león rosales
alexander ekelund

m
anga & gardell  red. 

”En ytterst läsvärd bok med nya idéer om hur rasism kan mätas”

”Spännande, intressant och omfattande, jag har lärt mig en hel del”
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Rasism har långtgående konsekvenser för människors livsvillkor och för samhällets 
demokratiska grund. Samtidigt är rasism inte en naturordning utan e! politiskt 
problem som kan påverkas och på sikt åtgärdas. För a! förändra rasism krävs 
kunskapsbaserat arbete och ändamålsenliga uppföljningsverktyg. Vi behöver förstå 
vad rasism är, hur dess mekanismer fungerar och hur den inverkar på den ojämlika 
fördelningen av status, resurser, möjligheter och sårbarhet på befolkningsnivå.

A! mäta rasism utan a! reproducera rasism är dock en utmanande uppgi". Rasism 
refererar till raser, en form av social kategorisering som på vissa plan övergivits men 
som samtidigt har påtagliga e#ekter för olika gruppers ojämlika livsvillkor. Som 
objekt för mätning är raser besvärliga då ras de$nieras kontextuellt och relationellt 
och ständigt omförhandlas. Dessutom har raskategoriseringar och rasdi#erentierad 
statistik e! mörkt för%utet som kärnan i den vetenskapliga rasismens och den statliga 
rashygienens historia. 

I denna bok undersöks frågan om a! mäta rasism från en rad teoretiska och historiska 
synvinklar. Hur kan rasism de$nieras? Vad är rasbegreppets historia? Vilken roll har 
statistik spelat i statliga styrsystem? Är våra identiteter fasta, eller ski"ande? Vad 
hände med försöken a! införa jämlikhetsdata på kommunal nivå? Hur långt kan man 
komma med be$ntliga metoder för a! mäta antisvart rasism på arbetsmarknaden? 

Boken avslutas med a! presentera a! konkret förslag på hur rasismens e#ekter för 
olika befolkningsgrupper skulle kunna mätas utan a! först fastställa och utgå från 
förbestämda raskategorier: Balingsholmsmodellen. Denna metod kan användas 
för a! återkommande undersöka hur rasism inverkar på människors livsvillkor på 
nationell och regional nivå.
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Denna antologi är ett resultat av Metodologiska laboratorier, e! 
fyraårigt forsknings projekt som "nansierades av Vetenskapsrådet. Sy#et 

var a! ta fram vetenskapligt och etiskt hållbara metoder för a! mäta rasismens 
konsekvenser för människors livsvillkor. Denna antologi redovisar hur vi gick 
till väga och diskuterar resultaten för en del av de delprojekt vi arbetade med 
för a! kunna uppfylla det övergripande sy#et. I antologins avslutande kapitel 
presenterar vi den mixmetodmodell projektet som helhet resulterade i. 

Forskargruppen Metodologiska laboratorier leddes av Edda Manga, idéhist o-
riker och vetenskaplig ledare vid Mångkulturellt centrum och bestod i övrigt av 
Alireza Behtoui, professor i sociologi vid Södertörns högskola, Ma!ias Gardell, 
professor i jämförande religionshistoria och forskare vid Centrum för mångve-
tenskaplig forskning om rasism vid Uppsala univers itet, och René León Rosales, 
etnolog och forskare vid Mångkulturellt centrum, samt e! aktivt vetenskapligt 
råd bestående av Mahmood Arai, professor i nationalekonomi vid Stockholms 
universitet, Paul Fuehrer, sociolog vid Södertörns högskola, $omas Hvit-
feldt, statistiker och enhetschef på Bro!sförebyggande rådet, Irene Molina, 
professor i kulturgeogra" vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid 
Uppsala universitet och Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia 
vid Stockholms universitet. Nina Edström, utredare och basgruppsledare på  
Mångkulturellt centrum, var projektsekreterare.

Projektet hade inte kunnat utföras utan bistånd från skarpa akademiker i det 
vidare forskarsamhället, engagerade aktivister i civilsamhället och olika anti-
rasistiska medborgarrä!srörelser och oväldiga tjänstemän i olika förvaltningar 
och samorganisationer som söker vägar a! ta itu med rasism och diskriminer-
ing. Vi är er alla e! stort tack skyldiga. Ma!ias Gardell vill särskilt tacka Irene 
Molina och David $eo Goldberg för a! tänka kring de"nitioner och Patricia 
Lorenzoni och Mehek Mu#ee för värdefulla frågor, samt alla samtalspartners i 
de svarta, muslimska, romska, samiska och ortenbaserade civilsamhällsrörel-
serna som måste förbli anonymiserade. Projektledare Edda Manga vill särskilt 
tacka Yamam Al-Zubaidi, Alexander Ekelund, Power Ekroth, Stefan Jonsson, 
Sven-Eric Liedman, Markus Lundström, Anders Neergaard, Leif Magnusson, 
Timo Makkonen, Mikael Morberg, Vanja Möller Zouzouho, Tobias Rahm, 
Helena Rojas, Patrick Simon, Fanny Wendt Höjer och Erika Willander. 
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Rasism är ett omdebatterat ämne som väcker starka känslor, såväl hos 
människor som är direkt berörda som hos de som av andra skäl upprörs av 

rasism, talet om, eller kampen mot rasism. Är det relevant a! tala om rasism i 
dagens Sverige? Är rasismen på väg a! öka eller minska i vår samtid? Är rasism 
e! inneboende, konstant drag i mänsklighetens historia? Vilka är mest utsa!a 
för rasism? Finns det omvänd rasism? Har antirasismen gå! för långt? Många 
tycker saker på temat rasism utan a! det myckna tyckandet alltid underbyggs 
med sakliga argument. Mot denna bakgrund är det senaste decenniets 
e#erfrågan på jämlikhetsdata i Sverige – i meningen di%erentierad statistik 
som möjliggör jämförelse av fördelningen av ekonomiska, politiska, sociala 
och kulturella resurser hos grupper som tillhör olika socialt verksamma ras- 
eller etnicitetskategorier – fullt begriplig.

A! mäta rasism är en mer komplicerad fråga än det först kan förefalla. Enligt 
nuvarande kunskapsläge är raser e! fenomen som uppkommer inom ramen 
för sociala relationer. De!a innebär a! varje må! på rasism refererar till något 
som är socialt konstruerat och som endast "nns som social verklighet i &yt ande 
form: kontextuellt, relationellt, förhandlingsbart och föränderligt. Kan rasism 
överhuvudtaget mätas? Frågan rymmer en svindlande "loso"sk dimens ion, 
som vi emellertid lämnar åt sidan i det här sammanhanget för a!  istället fo-
k u s  era på frågans mest konkreta metodologiska innebörd. Kan rasism mätas 
utan a! utgå från raskategorier? Vad är det som mäts i så fall? Kan må! på 
rasism jämföras över tid utan a! förutsä!a, reproducera och natural isera vissa 
tidsbundna raskategorier och principer för rasistiskt skillnads tänkande och 
skillnadsgörande? 

Den utmaning vi antog i den mångvetenskapliga forskargruppen Metodolog-
iska laboratorier var om vi kunde ta fram metoder a! mäta rasismens e% ekt er 
för den svenska befolkningen på e! vetenskapligt och etiskt hållbart sä!.1  
Ambitionen var a! ta fram svar som var praktiskt tillämpbara och möjliga a! 
använda för a! producera kunskap som verktyg i e! arbete mot rasism och 
diskriminering och som instrument i bedömningen av i vad mån de!a arbete 
ge! avse! resultat. Under fyra år vände och vred vi på frågan och de svar vi 
kom fram till, de följdfrågor som uppstod och de nya svar vi tyckte oss "nna. 
Arbetet var således prövande, re&ekterande och omprövande till sin natur. 
Den kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder vi tog fram för att på 
nationell eller regional nivå kunna mäta rasismens effekter för befolkningens 
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livsvillkor gavs namnet Balingsholmsmodellen, e#er den konferensgård där 
e! viktigt genombro! i vårt sökande inträ%ade. Den modellen skall nu i sin tur 
prövas i en pilotundersökning som skall redovisas 2023. Däre#er skall resul-
taten utvärderas och metoden vid behov justeras för a! lösa eventuella hinder 
som uppdagas då modellen provas i praktiken. Håller Balingsholmsmodellen 
vad den lovar kommer den a! kunna förse civilsamhälle och myndig heter 
med e! empiriskt kunskapsunderlag om rasismens konsekvenser för olika be-
folkningskategoriers ojämlika livsvillkor vid en viss tidpunkt. Därmed "nns 
också e! underlag a! utgå från och använda i arbetet för jämlikhet och lika 
villkor. En sådan undersökning kan genomföras med vissa tidsintervaller, säg 
vartannat eller vart tredje år. Därmed kan vi få empiriska data om hur rasism 
förändras över tid på nationell nivå och e! sä! a! bedöma huruvida de åtgär-
der som (eventuellt) vidtagits för a! lösa de ojämlikheter och orä!visor som 
kunskapsunderlaget uppenbarat har fungerat på avse! vis eller inte. 

Vikten av y!erligare kunskapsunderlag skall dock inte överdrivas. Det "nns 
redan mycket kunskap om rasism inom en rad olika områden, såväl sådan som 
är erfarenhetsbaserad och sådan som är producerad av skickliga rasism   fors   k-
are såväl i Sverige som internationellt, varav en del redovisas i denna volym.2 

Denna kunskap har använts som verktyg och argument av personer och rö-
relser som engagerat sig mot rasism vilket ibland ge! resultat, särskilt på vissa 
områden, men hi!ills inte räckt till för a! åtgärda problemet. Anledningarna 
till det är omdiskuterade, men även om vi är långt ifrån a! ha e! fullgo! 
kunskaps underlag är det knappast enbart där det brister. 

Utvecklingen kan heller inte sägas ha gå! enbart framåt, vare sig i fråga om kun-
skaper, vilja eller förmåga a! få bukt med rasism som problem. På vissa plan 
har den snarare gå! bakåt, i bemärkelsen a! rasismen förstärkts och repro-
ducerats i nya former som inte alltid blivit igenkända som rasism. Kunskaps-
produktionen om rasism möter dessutom en motsa! process i termer av pro-
duktion av okunskap om rasism och selektiv förträngning av det historiska 
minnet, vilket kan avleda uppmärksamheten från det vi vet eller borde veta 
och bidra till a! åtgärder mot rasism blir liggande, felriktade eller verknings-
lösa. Vi lever därtill i tider då resultaten av mångårig forskning kan avfärdas 
med e! argument om 140 tecken i en tweet av någon som tycker något utan 

§
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annan grund än det egna tyckandet, men ändå bli den som vinner gehör. 
Likväl förblir kunskapsproduktion om rasism fortsa! angeläget. I den mån vi 
uppfa!ar rasism som e! allvarligt samhällsproblem som bör hanteras behöver 
vi skapa e! gediget kunskapsunderlag. För a! åtgärda e! problem måste man 
förstå det. 

Vägen vi gick: delstudier och upplägg

Vad är det vi mäter när vi mäter rasism? Är det de utsa!as upplevelser och er-
farenheter av rasism? Är det nivåer av rasistiskt tal, frekvensen av stereotypise-
rade bilder i media, olika former av rasistiska praktiker, påhopp, ingripanden, 
utestängningar från vissa rum och arenor, regler för exkludering och inklud-
ering? Hur jämför vi en stigmatiserad grupps erfarenheter av rasism med andra 
stigmatiserade gruppers erfarenheter? I vad mån kan en individs eller grupps 
erfarenheter av utsa!het kommuniceras och bli förstådda av individer och 
grupper som saknar just den erfarenheten men har andra som de vill berä!a 
om och begripliggöra? Vad har rasism för materiella konsekvenser? Ger den 
utslag i lön, karriärmöjligheter, betygssä!ning; tillgång till bostäder, partners, 
eller visum? Vilka e%ekter har rasism för människors skilda livsvillkor? 

Frågan om rasism kan mätas är avhängig hur rasism de"nieras. Vad är rasism? 
Det första kapitlet i A! mäta rasism handlar om denna fråga. Där invänder 
Ma!ias Gardell mot tre vanliga sä! a! tala om rasism: tesen a! rasism kan 
förklaras i termer av tolerans och intolerans; tesen a! rasism är något ras-
ist er säger eller gör; och tesen a! rasism förutsä!er teorin om biologisk ras. 
E! gemensamt drag hos dessa tre sä! a! tala om rasism är a! ansvaret för 
rasism som problem förläggs hos enskilda individer. Istället för a! se rasism 
som e! gemensamt samhällsproblem har rasismens problem kommit a! privat-
iseras och gjorts till e! problem rörande enskilda individers kunskapsmässiga 
eller etiska tillkortakommanden, vilket le! till vissa typer av åtgärder i termer 
av upplysningskampanjer och omskolningsprogram med begränsad verk-
ningskra#. Gardell konstaterar a! dessa tre vanliga rasismförståelser leder 
fel om man vill förstå rasism och argumenterar istället för a! rasism bä!re  
kan förstås genom a! undersöka vad rasism åstadkommer, dess produktivitet;  
vad rasism har för e%ekt på samhälle och individ. 
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Med utgångspunkt i viktiga insikter från tidigare rasismforskning och en för-
ståelse av rasism som teknologi, i Michel Foucaults mening, det vill säga en 
tekno logi som inte producerar föremål utan sociala relationer, subjektspositio-
n er, social verklighet och maktordningar, presenterar Gardell den rasism-
de"nition projektet använde. De"nitionen av rasism som en teknologi innefa!ar 
sex bärande led eller väsentliga element. En fördel med denna rasismde"nition 
är a! varje led och de"nitionen som sammansa! helhet kan operationaliseras, 
göras till utgångspunkt för vidare studier av rasism, i enskilda aspekter eller 
som helhet. Det led eller element Balingsholmsmodellen särskilt tar fasta på 
är a! rasism som teknologi skapar och upprä!håller en ojämlik fördelning av 
status, privilegier, resurser, sårbarhet och möjligheter till människor på basis 
av vilken sort de antas tillhöra. Balingsholmsmodellen är således en metod-
kombination som särskilt är designad för a! mäta rasismens konsekvenser för 
olika slags människors ojämlika livsvillkor. 

Kapitel 2, A! sortera människor, också förfa!ad av Gardell, är begrepps-
historisk och utgår från de"nitionens första led som anger a! rasism är 
en teknologi som klassi"cerar människor i olika ”sorter” (benämnda 
”raser”, ”varieteter”, ”kulturer”, ”etniciteter”, ”folk”, ”folkslag” eller när   ligg-
ande   termer) som tillskrivs särskilda nedärvda egenskaper och placeras 
mellan polerna värdefullt och värdelöst liv. Gardell granskar rasbegrepp-
ets drygt femhundraåriga historia, från den tid då begreppet ”ras” börjar 
användas om människor och fram till idag då begreppet börjar fasas ut  
och ersä!as med andra begrepp i media och myndighetsprosa. Han diskuter ar 
de olika sä! på vilka rasbegreppet legitimerats kunskapsteoretiskt och skilj-
er mellan de första teologiska och de senare, sekulärt vetenskapliga, försök en.  
Gardell konstaterar a! den biologiska rasteorin var e! sent inslag i ras-
teoriernas historia och a! rasbegreppet aldrig varit det allenarådande begrepp 
som använts för a! klassi"cera olika slags människor. 

I kapitel 3, Rasism och statistik, diskuterar Edda Manga hur folkräkningar och 
befolkningsstatistik som di%erentierar befolkningar utifrån raskategorier 
historiskt varit e! viktigt instrument för stater och andra styrande organ a! 
skapa nationell enhet och kolonial dominans genom skillnadsproduktion och 
relaterad strati"ering och uteslutning. Mot denna bakgrund undersöker hon 
frågan om hur rasdi%erentierad befolkningsstatistik kom a! bli uppfa!ad som 
e! transnationellt antirasistiskt verktyg. Manga undersöker diskursiva för-
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ändringar  i synen på raskategoriernas användbarhet och innebörd i den serie 
av deklarationer, handlingsplaner, resultatrapporter och resolutioner Unesco 
antagit om ”rasfrågan” från 1950 till 2021.

I kapitel 4, Självkategoriseringarnas problematik & den o"ciella mätningen av 
”etnicitet” och ”ras”, undersöker Alireza Behtoui förutsä!ningarna för a! mäta 
rasism genom enkätundersökningar där anonymiserade respondenter ges 
möjlighet a! själva ange hur de de"nierar sig. Han visar i en empirisk studie 
av 3'150 gymnasieungdomar a! våra identiteter är relationella och kontext-
uella. De sä! gymnasieungdomarna själva kategoriserade sig på varierade e#er 
sammanhang och var olika beroende på om de var i skolan, i grannskapet eller 
utomlands. Behtouis analys visar a! våra identiteter är processuella, ski#ande, 
mångface!erade och oavslutade. Det gör de o(ciella mätningar som utgår från 
självkategoriseringar instabila, varför han varnar för den överdrivna optimism 
vissa aktörer har inför utsikten a! producera användbara data genom statliga 
mätningar av ”ras” och ”etnicitet”. Tilltron till etnisk statistik som grund för 
a! bekämpa rasism och diskriminering förenklar komplexiteten och motsäg-
elser som måste tas in om kampen för de underordnades rä!igheter e%ektivt 
skall kunna föras och vilar därutöver på en allt för stor tilltro till den statliga 
maktens styrka och goda vilja. 

I det femte kapitlet, Jämlikhetsdata. E! begrepps öde i kommunal administration 
och politik, diskuterar René León Rosales hur det gick när Botkyrka kommun i 
en pilotstudie ville prova a! ta fram jämlikhetsdata genom en medborgar enkät 
i sy#e a! få e! underlag för arbetet med a! säkra invånarnas lika villkor och 
tillgång till kommunal service. Studien baseras på intervjuer och fokusgrupp-
samtal med tjänstepersoner i Botkyrka, en analys av de många styr dokument 
kommunen tog fram i arbetet a! främja jämställdhet och jämlikhet, samt 
en genomgång av den alltmer infekterade kontrovers Botkyrkas pilotstudie 
väckte mellan aktörer i olika politiska läger. León Rosales visar hur det gick till 
när begreppet ”jämlikhetsdata” som från början betydde ”alla slags data som 
kan användas i e! e%ektivt jämlikhetsarbete” omvandlades till en bestämd 
metod a! producera jämlikhetsdata genom enkäter baserade på principerna 
frivillighet, anonymisering och självkategorisering. Studien visar den entusi-
asm med vilken kommunens oväldiga tjänstepersoner initialt omfamnade 
idén med jämlikhetsdata; den stress de upplevde då vissa politiker och tyckare 
uppfa!ade det som rasregistrering; men också de praktiska problem som 
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tjänstepersonerna uppdagade då metoden skulle användas i e! konkret arbete 
för jämställdhet och jämlikhet, varför begreppet med tiden fasades ut ur den 
kommunala byråkratin. 

I antologins sjä!e och avslutande del, Balingsholmsmodellen, presenterar vi 
den innovativa mixmetodmodell för undersökning av rasismens e%ekter 
för Sverige s   befolkning som projektet tagit fram och som kan ses som dess 
främsta resultat. I samklang med samtida internationell rasismforskning utgår 
modell en från a! ”ras” (och motsvarande benämningar) är kontextuella och 
&ytande sociala konstruktioner som inte kan användas som mätbara variabler 
utan a! rei"eras. Modellen arbetar istället förutsä!ningslöst – utan i förväg 
antagna uppfa!ningar om vilka ”raser” det "nns i samhället – för a! på natio-
nell nivå kunna producera di%erentierade data om rasismens e%ekter för olika 
befolkningskategorier vid en viss punkt i tiden och med totalbefolkningen 
– alla i landet bosa!a invånare över 18 år – som population. Balingsholms-
modellen svarar därmed på behovet a! kunna mäta rasismens e%ekter för 
befolkning ens livsvillkor på sä! som både är vetenskapligt och etiskt hållbara 
och ger konkreta kunskaper om hur rasism inverkar på människors liv och 
vilka rasi"eringsprocesser som har mätbar e%ekt i samtiden. Metoden kan med 
fördel användas för e! uppföljningssystem i arbetet mot rasism och diskrimi-
nering och inför Sveriges rapporteringar till CERD och ECRI. Den utny!jar 
redan be"ntliga registerdata och socialstatistik, vilket gör den kostnads e%ektiv 
i förhållande till omfa!ningen och kvaliteten av den kunskap den producerar.

I de!a avslutande kapitel beskriver vi de metodologiska val som gjordes då 
Balingsholmsmodellens kvantitativa och kvalitativa delar utvecklades – med 
inspiration av de metoder och teoretiska insikter som den franske sociolog-
ens           Pierre Bourdieu utvecklade i sina empiriska undersökningar – och hur vi 
tänker a! dessa delar skall genomföras. Utöver modellbeskrivningen diskut-
erar kapitlet möjliga alternativa metoder som prövats eller föreslagits av andra 
forskare, metodologiska undersökningar som projek!eamet genomförde och 
projekt som bidrog till Balingsholmsmodellens utformning. Avslutnings-
vis diskuteras modellens fördelar och begränsningar. Vår förhoppning är a! 
 Balingsholmsmodellen som metod skall kunna bidra till a! producera de 
empir iska kunskapsunderlag på nationell och regional nivå som behövs för e! 
framgångsrikt jämlikhetsarbete. 
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Vad är rasism?  
Rasism som teknologi
Mattias Gardell
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Rasism är inte ett transhistoriskt fenomen som åter"nns i alla tider 
och samhällen utan har en historia. Den rasism vi känner idag kan spåras 

tillbaka till det tidigmoderna Europa, där rasismen växte fram i samband med 
utvecklingen av nationalstater och tidiga europeiska koloniseringsprojekt i 
Amerika, Afrika och Asien. Den rasism som då etablerades kom inte ur intet, 
utan byggde vidare på föreställningar och praktiker utvecklade dess förinnan, 
under antiken, romarriket, medeltiden och korstågen, samt tankegods 
hämtade från bibeln och andra äldre texter,1 men det var först under slutet av 
1400-talet och framåt, som bitarna fogades samman och rasism etablerades 
som en bestående maktordning som kom a! reproduceras och expandera, 
samtidigt som den formades och omformades på olika sä! i de olika samhäll-
 en, sammanhang och tidsperioder den blev betydelsebärande i. 

Det senare är viktigt a! bära i minnet. 

A! rasism har en historia betyder inte a! historien är densamma överallt.  
Rasismen i USA 2022 är inte identisk med rasismen i USA 1922 eller 1822, 
och rasismen i USA skiljer sig från rasismen i Sverige, som inte är identisk med 
rasismen i Belgien, Frankrike, Nederländerna och Italien, även om det också 
"nns bärande element gemensamma för all rasism. Rasism mot en viss sorts 
människor kan i u!ryck och historia skilja sig e#er vilken föreställd grupp den 
riktar sig mot. Rasism mot judar är inte identisk med rasism mot muslimer, 
svarta eller romer; rasism mot svarta har inte samma historia och fungerar 
inte på exakt samma sä! som rasism mot romer, muslimer och judar, även 
om det "nns gemensamma grundläggande drag. Det kan därför "nnas goda 
skäl för a! använda speci"ka benämningar som antisemitism, islamofobi och 
afrofobi när vi talar om och undersöker antijudisk, antimuslimsk, och anti-
svart rasism.2 För a! samtidigt hålla det partikulära och det gemensamma, det 
föränderliga och det bestående, i analytiskt fokus har översiktsverk av rasism-
forskare som exempelvis Francisco Bethencourt och Steve Garner valt a! tala 
om rasismer, i plural.3 

A! rasism inte är e! universellt fenomen som alltid funnits överallt gör det 
också sannolikt a! rasism inte alltid kommer a! "nnas. Vi lever i en tid då 
rasism har kommit a! uppfa!as som e! problem snarare än en ordning skapad 
av Gud och/eller natur. Samtidigt visar forskningen a! rasism idag är på god 
väg a! normal iseras igen, om än delvis på nya vis, vilket hotar a! underminera 
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utvecklingen av en demokratisk samhällsmodell byggd på principen om alla 
människors likhet i värdighet och rä!igheter. A! rasism åter normaliseras är 
ur e! socialt rä!viseperspektiv bekymmersamt, men bör inte skymma obser-
vationen a! det betyder a! rasism – åtminstone en tid och i vissa former – inte 
varit det normala, ty hur skulle den annars kunna normaliseras? 

Rasism och demokrati har en komplicerad relation. Rasism skapar ojämlikhet 
mellan olika sorters människor, medan den liberala demokratins förespråkare 
talar om alla människors likhet i värdighet och rä!igheter. På e! principiellt 
plan kan rasism och demokrati därmed ses som oförenliga sä! a! strukturera 
och styra en samhällsgemenskap. I en demokrati utgår makten från folket. En 
av demokratins kärnfrågor blir då vilka som tillhör det folk från vilket demokra-
tin utgår. De!a folk kan endast skapas genom uteslutning av de som inte tillhör 
folket. Rasism är, som vi kommer a! se, e! sä! a! skapa det folk vars välstånd 
politikens uppgi# är a! värna, genom a! utesluta eller underordna de som inte 
hör dit, som i den atenska demokratin, där gränsen drogs mellan de män som 
genom blod och ätt utgjorde den infödda befolkning (demos) av fria män som 
gemensamt fa!ade beslut i frågor som rörde staden och de som uteslöts på 
grund av kön eller för a! de tillhörde andra slags folk (ethnos). 

Historiskt föregår rasism den demokratiska utvecklingen. De första rasmakts-
ordningar som uppstod i det tidigmoderna Europa och etablerades i kolonierna 
var inte demokratiska. När demokratiseringen århundraden senare inleddes 
med de amerikanska och franska revolutionerna var rasism redan inbäddad i 
de samhällen som demokratiserades. Rasism kom därmed a! villkora, hindra 
och komplicera demokratins framväxt i de samhällen där den demokratiska vi-
sionen slog rot, så också i Sverige. 

Palme, romer och svensk demokrati
”Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande 
fri- och rä!igheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betrak-
tar oss gärna som fördomsfria och toleranta.” Orden riktades till det svenska 
folket av Olof Palme i hans radiosända jultal 1965 och har blivit e! av Palmes 
bevingade citat, kanske mest känd för en yngre generation genom $e Latin 
Kings tonsä!ning på albumet I skuggan av betongen.4 
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Palme kände naturligtvis till a! det inte riktigt var så. Demokratin var ännu 
en nymodighet och snarare under utveckling än fast förankrad. Endast tjugo 
år tidigare, 1945, hade medborgare som gå! i konkurs, sa! på ålder domshem 
eller erhöll fa!igvård, den tidens socialbidrag, få! rösträ!, och långt ifrån alla 
andra var nöjda med a! i rä!igheter räknas lika med personer som inte stod på 
egna ben och inte försörjde sig själva. Vad gällde ”grumliga rasteorier” visste 
Palme a! Sverige länge varit världsledande i rasvetenskaplig forskning och a! 
de steril iseringsprogram som införts för a! rensa ut ”oönskade element” ur 
befolkningen (som bland andra drabbat romer, ”ta!are”, och resande) ännu 
pågick.5 

När Palme höll si! tal var det bara nio år sedan som totalförbudet för romer 
a! resa till Sverige hävts 1954. Inreseförbudet hade införts 1914 och varit i 
laga kra# genom hela det andra världskriget, vilket stängt ute romer från a! 
söka &y till Sverige undan den pågående förintelsen i det Tredje riket. Den 1 
maj 1965, det år då Palme höll si! jultal, organiserade den romska medborgar-
rä!srörelsen en demonstration i Stockholm för rä!en a! bo, för romska 
barns rä! a! gå i folkskola/grundskola med ”svenska” barn och för likvärdiga 
demokrat iska rä!igheter. Demonstrationen anslöt sig till social demokraternas 
och Landsorganisationens 1-majdemonstration, vilket knappast kunde 
ha undgå! Palme, även om han själv 1-majtalade i Bremen det året. Palme 
kände till de byråkratiska hinder svenska myndigheter reste för a! kyrko-
bokföra romer (kyrko bokföring förutsa!e permanent bostadsadress vilket 
romer nekades), vilket i praktiken innebar a! romer uteslöts från status som 
full värdiga medborgare med tillhörande rä!igheter, då de!a endast tillkom 
myndiga personer folkbokförda i Sverige. Exkluderingen gällde inte endast de 
romer som migrerat till Sverige sedan invandringsförbudet hävts 1954, utan 
också romska familjer som levt i landet i många generationer och blivit kvar 
när gränsen stängdes. Makten a! avgöra vem som "ck och vem som inte "ck 
bli kyrkobokförd/mantalsskriven var en viktig del av den institutional iserade 
rasismens byråkrati. Genom a! romer inte kyrkobokfördes omfa!ades de 
inte av skolplikten (dvs utestängdes från a! gå i skola med icke-romska barn); 
erhöll vare sig barnbidrag eller pension; "ck inte bosä!a sig i bostadsområden 
bland icke-romer; saknade rä! a! kandidera i demokratiska val och portades 
från rä!en a! gå in i en vallokal, välja en valsedel för e! parti, prickas av i röst-
längden och få sin röst registrerad och räknad. 
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År 2021 "rade Sveriges riksdag med pompa och ståt a! det var ”hundra år 
sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträ!.”6 Därmed upp-
repades på e! symboliskt plan den exkludering av romer som historiskt ute-
slutit dem från status som fullvärdiga svenska medborgare. De räknades inte 
med då och de räknades inte med nu. Som svar på romska protester mot a! – 
igen – ha osynliggjorts försäkrade Karin Kvist Geverts, historiker och o(ciell 
utredare vid 100-årsjubileet den allmänhet som räknades a! romer inte alls 
uteslutits från rösträ!en för a! de var romer, utan för a! de inte varit folkbok-
förda (vilket de inte kunnat bli för a! de var romer).7 Det år då Palme höll si! 
jultal hade många romer trö!nat på allt byråkratiskt trasslande som de facto 
exkluderade dem från a! leva sina liv på samma villkor som alla andra slags 
invånare i landet, därav demonstrationen. 

Den romska medborgarrä!srörelsen i Sverige hade vid denna tid vunnit 
internationell uppmärksamhet. Då Martin Luther King Jr., en av den svart-
amerikanska medborgarrä!srörelsens front"gurer, hade besökt Stockholm 
några månader innan demonstrationen, i december 1964, samband med 
a! han tilldelats Nobels fredspris i Oslo, förvånade han sina värdar med a! 
söka upp Katarina Taikon, en av den svenskromska medborgarrä!srörelsens 
front "gurer, istället för a! enbart tillbringa sin tid bland kungligheter och 
 dignitär er. Det "nns e! ikoniskt fotogra" av de två medborgarrä!skämparna, 
den svarte amerikanen King och den romska svenskan Taikon där de står 
under e! paraply på trappan vid Slo!sbacken, och ler med var sin blombuke! 
i händ erna. När de levde motarbetades de av statsmakten i de länder där de 
tagit strid mot rasismen för a! svarta respektive romer skulle erövra samma 
medborgerliga rä!igheter som tillkom majoritetsbefolkningen i respektive 
land. E#er deras död upphöjdes de av samma statsmakter som symboler för 
det upplysta demokratiska föredöme både USA och Sverige gör anspråk på a! 
vara i världen. 

En av de politiker Taikon konfronterade var Olof Palme, bland annat i frågan 
om romers rä! a! söka asyl i Sverige. 1967 gällde det ”De 47”, vilket blev be-
nämningen på en romsk grupp som jagats från plats till plats i Europa, från 
Polen, via Italien, Spanien och Frankrike till Sverige. De delade erfarenheter 
av rasistisk förföljelse och många av deras släktingar hade mördats under 
Förintelsen, då nationalsocialistiska Tyskland sökte utöka den ariska rasens 
”livsrum” (Lebensraum) och undanröja det värdelösa liv de ansåg var i vägen 
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för det värdefulla livets blomstring. På varje plats de 47 romerna kom "ck de 
samma besked: här hör ni inte hemma. På varje plats nekades de rä! till e! 
värdigt liv, arbete, självförsörjning, bosä! ning. De &ydde vidare till Sverige 
och historien upprepade sig. Katarina Taikon engagerade sig för a! de skulle 
betraktas som politiska &yktingar och ges asyl. ”Vi vet och ingen ska säga 
a! de inte vet, a! dessa människor förföljs på grund av sin härkomst”, sade  
Katarina Taikon. ”De är förvägrade skolor, bostäder och arbete. Ni måste fa!a 
de!a! Det är er plikt a! begripa det!”8 ”Men vi okar inte ta emot allt för många 
zigenare”, replikerade Olof Palme, i en intervju.9 ”De 47” "ck inte asyl utan 
tvångsavvisades ur landet.

Vad menade då Palme med si! jultal? Hycklade han bara? Så enkelt är det nog 
inte. Vägt tillsammans med Palmes övriga politiska ställningstaganden, inklu-
s ive  hans engagemang mot rasism i andra samhällen, exempelvis i bosä!ar-
demokratins och apartheidregimens Sydafrika, kan talet snarare ses som en 
performativ akt som sökte skapa det samhälle som målades upp. Talet försökte 
inte skyla över demokratins och rasismens problem utan överkomma dem, 
sökte skriva fram en bild som genom framskrivandet kunde bli verklighet.  ”I 
begynnelsen var ordet”. Benämningen blir en del av det benämndas tillbliv-
else: genom talet försökte Palme få det svenska folk han riktade sig till a! ställa 
sig bakom den u!alade ambitionen a! förverkliga e! demokratiskt samhälle 
fri! från grumliga rasteorier; mana dem a! se sig själva som fördomsfria och 
toleranta och därmed uppmuntra dem a! leva upp till det. 

Palmes jultal pekar fram mot den o(ciella självbild vi har kommit a! vänja oss 
vid: Sverige som världens mest toleranta land där i princip ingen är rasist. Den 
självbilden krockar med många svarta, muslimers, judars, romers och samers 
erfarenheter av rasism och diskriminering, på arbetsmarknaden, bostads-
marknaden, inom sjukvården, rä!sväsendet, i media, i vardagen. Den krockar 
också med den omfa!ande forskning – varav en del redovisas i denna volym 
– som påvisar a! rasism är den del av den sociala verklig heten också i Sverige 
och präglar levnadsvillkoren för landets invånare på olika vis, ute#er de sä! på 
vilka de rasi"eras.
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Tolerans, intention och biologisk ras: 
tre problematiska föreställningar
Bilden av Sverige som landet utan rasism vilar på tre vanligt förekommande 
antaganden om rasism: a! rasism bo!nar i intolerans; a! rasism repro duceras 
av rasister; samt a! rasism vilar på uppfa!ningen a! mänskligheten kan indelas 
i e! visst antal biologiska raser. Alla tre antaganden lokaliserar problem et med 
rasism till defekter hos enskilda individer och deras (brist ande) personliga 
etik, (illasinnade) avsikter och (felaktiga) uppfa!ningar. Därmed outsourcas 
rasism från a! vara e! politiskt samhällsproblem som handlar om lika villkor 
och konstruktionen av det gemensamma till a! bli e! problem hos och med 
enskilda individer och deras relativa förmåga a! vara mer eller mindre tole-
ranta eller intoleranta, fördomsfulla eller fördomsfria, gemena eller goda, 
kunniga eller okunniga. A! lägga över ansvaret för det gemensamma på privata 
aktörer ligger i tiden och tendensen samvarierar med den allmänna trenden a! 
privatisera det gemensamma inom en rad välfärds områden. Hur problem et 
rasism förstås blir avgörande för vilka lösningar som blir tänkbara. Är rasism 
e! politiskt problem som rör konstruktionen av det gemensamma och lika 
villkor måste lösningen sökas politiskt och handla om vägar a! skapa e! 
jämlikt och solidariskt samhälle med social rä!visa och lika villkor för alla. Är 
rasism en fråga om enskilda individers etiska tillkorta kommanden, problem-
a tiska a!ityder och bristande kunskap måste problemet sökas lösas genom 
terapeutiska och kunskapshöjande insatser, vilket i dagens nyliberala ordning 
öppnar för a! låta företag och civilsamhällesorganisationer söka medel för a! 
driva välmenande projekt med samtalsgrupper, mångkulturella mötesplatser 
och informationskampanjer för a! ändra eller förebygga problem atiska a!ity-
der och åsikter.

Låt oss utveckla dessa tre antaganden – (in)toleranstesen, rasis!esen och bio-
logitesen – och däre#er diskutera varför de ter sig problematiska. 

(In)toleranstesen utgår ifrån a! rasism är en fråga om enskilda individers rela-
tiva förmåga a! tåla a! människor är olika, ser olika ut (har olika hudfärg, hår, 
och ögonform), talar olika språk, har olika religioner, kulturer, vanor och upp-
fa!ningar, det vill säga, har svårt a! tolerera det som upplevs som främm ande 
och avvikande från det individen ifråga uppfa!ar som det normala. Intolerans-
 en sägs kunna y!ra sig genom a! den intolerante i ord eller handling försöker 
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angripa, osynliggöra, undanröja eller förklena det hon eller han inte tål a! se 
eller höra, antingen på egen hand eller tillsammans med likasinnade i någon 
form av ”organiserad intolerans”. 

Rasis!esen uppfa!ar a! rasism är något som tänks och/eller på något sä! ut-
trycks av enskilda individer, på egen hand eller i grupp. Den som u!rycker 
rasism är a! betrakta som rasist och därmed värdig allmänt fördömande.  
Rasis!esen utgår således från a! det råder konsensus om a! rasism är fel och 
fult och a! rasisten är en klandervärd varelse som kan utpekas och fördömas 
och möjligen lagföras som e! sä! a! lösa rasismens problem. E! tilläggs-
problem, som under vissa förhållanden kan uppta mycket utrymme för rasist-
tesens upp rä!hållare, är de fall då någon anklagar någon för rasism trots a! 
den personen försäkrar a! hen ”inte är rasist” och a! intentionen bakom det 
som drog till sig uppmärksamhet inte alls var rasistisk. 

Biologitesen anför a! rasism förutsä!er föreställningen om ”biologisk ras”. 
Enligt denna tes kan idéer, ideologier, praktiker och handlingar som inte utgår 
ifrån, eller som direkt avvisar, uppfa!ningen a! mänskligheten kan indelas i 
e! visst antal biologiskt särskiljbara raser inte vara rasistiska. Den exkludering 
eller diskriminering som inte motiveras med hänvisning till biologisk ras utan, 
exempelvis, till kultur, religion, eller etnicitet, kan således inte anses utgöra 
rasdiskriminering. 

Samtliga tre antaganden kan problematiseras. 

1. Tolerans innebär a! ”stå ut, uthärda” och har inom teknik benämnt en 
godkänd avvikelse från fastslagen standard eller e! må! på den belast-
ning en viss struktur tål. Inom medicin har tolerans använts för a! mäta 
hur mycket en kropp tål av en viss substans (alkohol, socker, laktos, 
gluten) utan a! medföra skada, vilket kan variera individuellt. I sam-
hällen med en o(ciellt sanktionerad religion har tolerans använts för 
a! ange graden av acceptabel doktrinär avvikelse.10 Inom samhälls-
vetenskaper och liberal idétradition har tolerans använts för förmågan 
a! visa fördragsamhet och överseende inför annans åsikt, beteende och 
levnadssä!, inom de ramar lagen och anständigheten ger.11 Tolerans är 
därmed alltid förbunden med frågan var gränsen går, för vad apparat-
en   , byggnaden, kroppen, Gud, kyrkan, lagen och samhället kan tåla.  
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Använt som begrepp för a! förstå och motverka rasism blir tolerans en 
uppmaning a! stå ut med mångfald och en fråga om hur stora påfrestningar 
från det främmande och avvikande e! samhälle kan tåla (som i frågan ”hur 
mycket invandring tål Sverige?”), vilket belyser den problematik tolerans-
begreppet är behä#ad med i sammanhanget. Som bland andra Ghassan 
Hage och Wendy Brown visat utövas tolerans från e! makt innehavande 
perspektiv som höjer den tolerante över den eller de som tolereras, det vill 
säga, över den eller de som avviker från ”det normala” som den storsint 
 tolerante gör sig till u!ryck för och medskapare av.12 Hage liknar posi-
tion en vid ordningsmannens, som gör anspråk på ansvaret för rummets 
ordning. Hur många kan vara inne i rummet? Vilka har tillträde? Vilka 
regler gäller för dem som vistas i rummet? Var går gränsen för regelbro! 
som leder till utvisning ur rummet? Brown undersöker vad som händer när 
toleransbegreppet överförs från den individ uella etikens område till a! bli 
e! politiskt styrinstrument i en reglerande govern mentalitet då tolerans-
begreppet  används diskursivt som e! signum för vissa kulturer och folk 
(de toleranta upplysta västerländska folks lagen), som inte bara står över 
andra kulturer (de intoleranta, dogmatiska, ickevästerländska folkslagen) 
utan också anser sig ha mandat a! sprida tolerans till de intoleranta folken, 
med militära medel om så krävs. 13 Brown visar hur de som uppfa!ar sig 
som toleransens bärare och positionerar sig som representanter för de 
toleranta folkslagen och kulturerna i nästa led kan ta sig rä!en a! avgöra 
när de intoleranta inte längre kan tolereras och med vilka medel de skall 
disciplineras eller exkluderas.14 I den mån vi söker e! antirasistiskt förhåll-
ningssä! mellan enskilda individer ter sig ”tolerans” mindre lämpligt då 
tolerans förutsä!er en grundläggande ojämlikhet för a! utövas.15 Vem vill 
bli tolererad? 

2. Tesen a! rasism reproduceras av rasister gör ”rasist” till något en männi-
ska ”är”, som vore rasism en personlig egenskap. Rasist blir något man kan 
”vara” eller ”inte vara” och, möjligen, något man kan lära sig av med och 
”upphöra vara”. Personi"eringen av rasism innebär rasismens förkropps-
ligande i rent konkret bemärkelse: rasismen tar formen av en människa, 
kallad ”rasisten”, vilket ”ger rasismen e! ansikte” och gör det möjligt a! 
peka ut rasismen när den rör sig på gatorna eller nätet. Ibland under-
lä!as  utpekandet av a! organiserade ”rasister”, i exempelvis den Nordiska 
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motståndsrörelsen, bestämmer sig för a! demonstrera i staden under 
sma!rande fanor och låta sig fotograferas av polis, media och allmänhet. 
Det ger en möjlighet a! bedöma problemets omfa!ning. Det handlar 
kanske om några hundratal ”rasister” i e! land med tio miljoner invå-
nare, vilket stärker bilden a! rasism är e! marginellt problem i landet.16 
 Då utpekandet av någon som rasist kan uppfa!as eller fungera som en 
anklag else väcker det frågan om intentionalitet. Den anklagade kan värja sig 
genom a! harmset förklara a! hon eller han inte alls är rasist och a! avsikt-
e n med det y!rande eller den handling som föranledde utpekandet inte var 
rasistisk utan något helt annat, vilket mycket väl kan vara fallet. Intention-
alitet står i en osäker relation till reproduktionen av rasistiska utsagor och 
handlingar. Förfa!aren och illustratören Stina Wirséns tecknade karak tär, 
det svarta &ickebarnet ”Lilla hjärtat”, blev genast igenkänd som en ras ist-
isk stereotyp då den "gur hon ritat var en picaninny, den i särklass vanlig-
aste raskarikatyren av e! svart &ickebarn i vitamerikansk bildtradition. 
Wirséns avsikt kan mycket väl ha varit a!, med hennes egen formulering, 
skapa ”en förebild, en hjältinna, lika utrymmeskrävande och allmänt förtju-
sande som resten av det brokiga gänget” i barnboken och "lmen Liten skär 
och alla små brokiga,17 men hon reproducerade likväl en rasistisk stereotyp. 
En bild kan således vara rasistisk även om bildskaparens intention var en 
annan. På motsvarande sä! kan en arbetsplatsrekryterare rutinmässigt välja 
bort platsansökningar från personer med muslimska namn utan a! hens 
intention är a! exkludera muslimer utan, exempelvis, a! skapa en trevlig 
arbetsmiljö fri från främmande inslag, då ”lika barn leka bäst”. Rasism kan 
således reproduceras oberoende av de involverade aktörernas intentioner.  
 Personer kan reproducera rasistiska bilder, rasistiskt tal och rasistiska hand-
lingar utan a! uppfa!a bilderna, talet och handlingarna som rasistiska och 
utan a! se sig själva som, eller ”vara”, rasister. Rasism är inte så mycket e! 
individuellt problem som e! samhällsproblem, det vill säga e! strukturellt 
problem. Som David Brax påpekar behöver samhällsstrukturer inte vara 
domin erande för a! utgöra e! problem, inte heller behöver de vara allena-
rådande eller oöverkomliga. För a! förstå rasism som strukturellt problem 
liknar Brax det vid e! annat strukturellt problem: tra"kstockningar. Få skulle 
förneka a! tra"kstockningar "nns, än färre identi"erar sig som tra"kstockare 
eller ger sig ut med bilen i avsikt a! orsaka tra"kstockningar. Ändå är tra"k-
stockningar e! resultat av en mängd handlingar och personliga och politiska 
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beslut, men med helt andra motiv än a! åstadkomma stopp i tra"k&ödet, 
vilket dessutom kan uppstå oberoende av om den eller den privatpersonen 
tar bilen eller inte den dagen. Tra"kstockningar skapas av infrastrukturella 
faktorer – hur många bilar "nns i staden, hur utbyggt vägnätet är, hur många 
vägarbeten som pågår, hur tillräcklig och välfungerande kollektivtra"ken är – 
i kombination med en myriad individuella anledningar a! ta bilen den dagen 
– någon försov sig, missade bussen, skulle skjutsa barnet till skolan, handla 
e#er jobbet eller a! besöka farmor – som inte handlade om a! orsaka bilköer. 
Jämförelsen mellan strukturell rasism och tra"kstockningar haltar på vissa 
punkter. Få (frånse! bensinbolagen) vinner på tra"kstockning ar, medan 
strukturell rasism har vinnare och förlorare. Tra"kstockningar, noterar Brax, 
drabbar främst dem som bidrar till dem, medan den strukturella rasismen är 
orä!vis och diskriminerande i si! utfall. Det medför a! den som bidrar till 
strukturell rasism kan ha svårt a! se det som e! problem eller ens erkänna 
dess existens.18 

3. Tesen a! rasism bygger på uppfa!ningen a! mänskligheten kan indelas i 
e! visst antal biologiskt de"nierade raser är sakligt fel. Biologin som samlat 
vetenskapsområde växte fram under 1800-talet i kölva!net av banbrytande 
framsteg inom områden som botanik och zoologi under århundradet dess-
förinnan (se Gardell kapitel två i denna volym). Rasismens historia går 
århund raden längre tillbaka i tiden och kan som angavs ovan spåras till det 
tidig moderna Europa under 1400/1500-tal och utvecklingen av nationalsta-
ter och koloniala maktordningar med högsäte i de expanderande monarki-
erna på den iberiska halvön. Under denna tid överfördes ras begreppet 
(spanskans raza, av arabiskans ras), som tidigare använts om hästar och 
hundar, på männ iskor och blev genom samman&ätning med det tidiga 
religions begreppet använt som skillnadsmarkör för olika människoraser av 
rent (kristet) och orent (judiskt, muslimskt, hedniskt) blod. Både rasism och 
rasbegreppet föregår således biologin med århundraden. 

Den biologiska rasteorin "ck si! stora genomslag först med återupptäckten av 
Gregor Mendels arvslagar år 1900. Med genetiken öppnades för utvecklingen 
av rasbiologi och tillämpad rasbiologi, eugenik och rashygien,19 som "ck sina 
y!ersta u!ryck i ambitionen a! främja de värdefulla rasernas förädling och 
välfärd och undanröja de värdelösa rasernas reproduktion och existens genom 
steriliseringsprogram, invandringslagsti#ning, folkfördrivning och folkmord. 



25Vad är rasism? 

Den centrala betydelse som rasbiologi och tillämpad rashygien hade i tysk 
national socialistisk ideologi medförde a! den biologiskt underbyggda rasism-
ens legitimitet i andra sammanhang undergrävdes, i synnerhet e#er krigets 
dimmor skingrats och Förintelsens omfa!ning började skönjas. Under e#er-
krigstiden kom rasbegreppet successivt a! fasas ut ur huvudfåran av den euro-
peiska forskarvärldens, myndigheters, journalisters och politikers språkbruk 
som både vetenskapligt och etiskt ohållbart, i en process vars konsekvens-
er  för primärt svensk del diskuteras i bidrag av Gardell respektive Manga i 
denna volym. Processen såg inte likadan ut överallt och rasbegreppet behölls i 
apartheid regimens Sydafrika och, med olika innebörder, i många amerikanska 
länder, inklusive USA. Det betyder förstås inte a! rasism levde kvar i Sydafrika 
och USA, men inte i Europa. A! rasbegreppet mönstras ut innebär inte a! 
rasismen försvinner, ty ras är en produkt av rasism och inte tvärtom. Rasism 
som e! system för ojämlik resursfördelning till en befolkning som skiktas i 
särskilda sorter kom a! legitimeras med hänvisning till andra begrepp än 
biologisk ras, som etnicitet, kultur och religion. Det biologiska rasbegreppet 
är således e! sent och relativt kortvarigt inslag i rasismens historia och kan 
knapp ast tjäna som rasismens de"nierande fundament. 

Hur definiera rasism?
Så, om rasism inte kan ses som e! problem knutet till enskilda individers rela-
tiva intolerans, som något rasister ställer till med, eller som e! problem avhäng-
igt uppfa!ningen a! människan kan indelas i biologiska raser med särskilda 
genetiskt överförda egenskaper, hur kan vi då förstå rasism? I den frågan står 
vi inte svarslösa utan kan ta stöd av den teoriutveckling som länge pågå! inom 
internationell forskning på basis av en imponerande rik och mång face!erad 
empirisk kunskapsproduktion om rasismer i olika tider och politiska, 
ekonom iska, lokala, transnationella och globala sammanhang. Forsk ningen är 
alltför omfa!ande för a! kunna listas här, men till de banbrytande insatserna 
hör David $eo Goldbergs studier av rasistisk kultur (1993), rasstaten (2002) 
och idén om postrasism (2015); Philomena Esseds forskning om vardags-
rasism (1991) Robert Miles syn på rasism som ideologi (1981/1989); Kim-
berlé Crenshaws (1989; 2005) intersektionella studier av ras, klass och kön; 
Patricia Hill Collins arbeten om svart feminism (1990); Chandra Talpade 
Mohantys teorier om rasism, postkolonialism och tredjevärldenfeminism 
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(1997; 2003); Stuart Halls arbeten om rasism, hegemoni och representation 
(1997; 2021); W.E.B. Du Bois (1903), Franz Fanons (1952) och Paul Gilroys 
perspektiv på rasism, kolonialism, kultur och dubbel medvetande (1993); 
 Immanuel Wallersteins och Etienne Balibars arbeten kring ras, klass och 
nation (1991); Pierre-André Taguie%s studier av exkluderande och exploat-
erande rasism (1987); Alana Lentins och Gavan Titleys perspektiv på rasism, 
nyliberalism och multikulturalism (2011); Cedric Robinsons svartmarxist-
iska studier av rasism och kapitalism (1983/2000); Ruth Wilson Gilmores 
undersökningar av raskapitalism och geogra"; Michael Omnis och Howard 
Winants (1986) arbeten om rasformationer; Edward Saids analys av oriental-
iseringen av orienten och orientalen (1978); Michel Foucaults bio politiska 
rasism teori (1975/6); Eduardo Bonilla-Silvas arbete kring rasism utan rasist-
er  (2021); Achille Mbembes analys av rasism och nekropolitik (2001; 2003); 
och Walter D. Mignolos, Aníbal Quijanos, Arturo Escobar och Ramón Gros-
foguels arbeten kring rasism, kolonialitet och dekolonialitet.20 

Genom dessa och många andra arbeten om rasism vet vi en del. Vi vet a! ras 
är en social konstruktion, a! rasism underbygger maktordningar, a! rasism 
skapar ojämlikhet, a! den är strukturell, a! rasism kan institutionaliseras, vara 
systemisk, a! den formar mänskliga subjekt och påverkar människors livs-
villkor, deras möjligheter, hälsa, känslor och begär. Vi känner till a! rasism gör 
vissa människor mer sårbara än andra, har både vinnare och förlorare, kan vara 
exkluderande och exploaterande, a! den är våldsam såväl subjektivt som objek-
tivt och symboliskt, a! den inte är en naturordning och a! den inte är e! trans-
historiskt, utan e! historiskt fenomen. Vi vet a! rasism inte är något statiskt utan 
dynamiskt och förändras e#er tid, rum och sammanhang, a! det "nns rasfor-
mation er, att raskategorier kan formas, förändras och fasas ut och nya rasforma-
tion er tillkomma, och vi vet a! rasism, mot bestämda kategorier människor, 
som judar, muslimer, romer, urfolk och svarta förvisso har mycket gemensamt 
men ändå tagit sig så skilda historiska u!ryck a! skilda benämningar med 
fördel kan användas för a! producera kunskap om respektive rasismtradition. 

Rasism bör således inte enbart ses i termer av tanke"gurer, idéer, fördomar, 
föreställningar, ideologier och kunskapsregimer utan också som något som 
görs, som bäddas in i ord, handlingar, processer, institutioner, och strukturer. 
Rasism är inte bara teori utan också praktik och kan reproduceras oberoende 
av de involverade aktörernas intentioner. Tidigare forskning visar a! rasism 
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har materiella och immateriella e%ekter för människors livsvillkor; a! rasism 
formar och förändrar människor och samhällen. Det innebär a! rasism kan 
ses som en teknologi i begreppets politiskt-"loso"ska och samhällsvetenskap-
liga betydelse. När vi talar om rasism som ”tekno logi” skall begreppet således 
inte förstås som ingenjörskonst, tekniklära eller metoder för industriell pro-
duktion. Rasism är ingen ändamålsenlig upp"nning, inte en plan för a! tjäna 
de besu!nas intressen som någon tänkt ut och verkställt. ”Teknologi” används 
här i linje med Michel Foucaults användning av teknologibegreppet för a! 
synliggöra hur politiska maktrelationer opererar; det vill säga en teknologi 
som producerar mänskliga subjekt och social verklighet, inte fysiska föremål.21 
Istället för a! se makt i uteslutande negativa termer, som något som kommer 
utifrån och uppifrån och u!rycks i repression, förbud och lagar, undersökte 
Foucault makt som en produktiv teknologi som formar, övervakar och disci-
plinerar människan och som även skapar nya sä! för henne a! se sig själv som  
människa och individ, det han senare skulle kalla ”självets teknologi”.  
”Teknologi”, skriver Foucault, ”är både en form av makt som ’producerar’  
individer på sä! som möjliggör a! integrera dem i politiska och ekonomiska 
strukturer genom a! övervaka, underordna och normalisera dem, och en 
term som upplöser illusionen a! individen är e! abstrakt subjekt, de"nierad 
av individuella rä!igheter”.22 

Begreppet teknologi omfa!ar alla de kreativa materiella och immateriella 
metoder, processer, aktiviteter, tekniker, färdigheter, kunskaper och verktyg 
som används i produktionen, här av socialt liv, inte föremål. De teknologier 
som här diskuteras har använts i olika rasismmaktsordningar som format och 
reglerat mänskligt liv på olika sä! i olika samhällen och tidsperioder genom 
historien. Rasism är, som tidigare understrukits, dynamisk, inte statisk. För 
a! både fånga in hur rasism rent allmänt fungerar och hur den verkar lokalt 
och förändras med tid, kvali"ceras begreppsanvändningen genom den tyska 
fysikern och teknikhistorikern Ursula Franklins de"nition i #e Real World of 
Technology: Teknologi är ”de sä! på vilka vi gör saker här”.23 

Rasism är en ”produktiv teknologi för människosortering och ojämlik resurs-
fördelning som skapar det essentialiserade ’folk’ som sägs höra hemma på e! 
visst territorium och vars välstånd värnas genom a! utesluta eller underordna 
andra slags människor, och som naturaliserar och övervakar den maktordning, 
de sociala relationer, identiteter och resurs&öden som teknologin skapat.” 
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Bryter vi upp de"nitionen i sina beståndsdelar blir frågan om vad rasism är 
tydligare besvarad. Rasism är en teknologi som:

1. klassi"cerar människor i olika ”sorter” (benämnda ”raser”, ”varieteter”, 
”kulturer”, ”etniciteter”, ”folk”, ”folkslag” eller liknande) som tillskrivs sär-
skilda nedärvda egenskaper och placeras mellan polerna det värdefulla och 
det värdelösa livet;

2. producerar det ”folk” som anses höra hemma (och som därmed har rä! a! 
känna sig hemma) på en viss plats och vars välgång skall värnas genom a! 
exkludera eller exploatera andra slags människor, som inte tillhör det värde-
fulla folket och kan dödas eller låtas dö för a! främja det värdefulla livets 
blomstring;

3. upprä!håller en ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser, sårbar-
het och möjligheter till människor på basis av vilken sort de antas tillhöra; 

4. placerar människor i enlighet med logiken a! var slag bör vara på sin plats; 

5. skapar a%ekter och begär;

6. samt naturaliserar den maktordning som skapats och bevakar de gränser och 
&öden teknologin skapar och privilegierar.

Dessa beståndsdelar är inte isolerade från varandra utan skall ses i relation till 
varandra och till teknologin för människosortering och ojämlik fördel ning 
som helhet. A! tala om ”vi och de” behöver således inte vara rasistiskt, ens om 
de knyts till bestämda egenskaper. Det måste till en idé om a! dessa egenska-
per är inneboende och på något sä! nedärvda, så a! ”vi och de” blir väsens-
skilda och relativt beständiga enheter som placeras på en skala mellan polerna 
det värdefulla och det värdelösa livet – mellan de som tillhör det folk vars 
välfärd skall värnas och de som på olika sä! avskiljs från de!a värdefulla folk 
– samt en fördelningsnyckel som åstadkommer och upprä!håller en ojämlik 
distribution av status, resurser, möjligheter och sårbarhet till människor i 
en viss population ute#er hur de klassi"ceras som väsensskilda sorter i e! 
system som framställs som normalt och rä!, samtidigt som överträdelser och 
mostånd beivras. 

Varje del av de"nitionen kan studeras var för sig och det "nns go! om god forsk-
ning som fokuserat på enskilda aspekter av rasism som, exempelvis, klassi"-
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ceringssystemet, rasistiska ideologier, rasdiskriminering och rasistisk vålds-
bro!slighet, eller rasism mot en föreställd människosort, som judar, muslimer, 
romer, urfolk eller svarta. Denna forskning har producerat viktig kunskap, 
men förklarar inte rasismen som helhet och gör sällan sådana anspråk. En 
fördel med de"nitionen är således a! den kan operationaliseras i empiriska 
under sökningar. Det problem som forskarna i Metlab sökt bidra till a! lösa 
rör primärt a! undersöka med vilka vetenskapligt och etiskt hållbara metoder 
vi kan mäta e$ekterna av rasism i den samtida svenska samhälls ordningen, 
det vill säga punkt tre i rasismde"nitionen, enligt vilken rasism ses som en 
teknologi som ”upprä!håller en ojämlik fördelning av status, privilegier, re-
surs er, sårbarhet och möjligheter till människor på basis av vilken sort de antas 
tillhöra. ” Balingsholmsmodellen som beskrivs i kapitel sex i denna antologi 
beskriver vad vi kom fram till. Den bygger på en kombinerad metodinsats 
av kvantitativa och kvalitativa metoder som inte utgår från i förväg bestämda 
rasi"erade grupper vars livsvillkor sedan mäts och jämförs, utan går andra 
vägen: undersöker produktionen av ojämlik fördelning av resurser, status och 
möjligheter och identi"erar däre#er om det i de!a o jämlik hetsmönster "nns 
speci"ka kategorier invånare som systematiskt exkluderas eller exploateras, 
vilket gör det möjligt a! fånga upp hur rasism ständigt förändras, förskjuts 
och omförhandlas i tid och rum. Modellen är anpassad för a! kunna under-
söka i vad grad de motåtgärder som nu och då görs för a! åtgärda rasism och 
diskriminering fungerat på avse! vis eller inte. Var gång en nationell under-
sökning genomförs med Balingsholmsmodellens blandmetod skapas kritisk 
kunskap om rasismens e%ekter för olika slags invånare i samhället vid en viss 
tidpunkt. Upprepas undersökningen med jämna mellanrum får vi kunskap 
om hur rasismen och dess e%ekter för olika slags människors livsvillkor för-
ändras över tid. Med dessa verktyg kan vi således se om livsvillkoren för vissa 
kategorier invånare förbä!ras eller försämras med tiden; om barriärerna som 
avskilt vissa sorters invånare från a! upptas i det folk som hör hemma i landet 
minskar, om stigma fäst vid vissa grupper avtar över tid, liksom den möjliggör 
det omvända: a! undersöka om hinder reses för nya grupper, eller om stigma 
ökar för vissa redan tidigare särbehandlade kategorier på det a! livsvillkoren 
försämras och avståndet ökar till det värdefulla folket vars välgång politikens 
uppgi# är a! främja. Modellen är därmed anpassad till rasismforskningens 
samlade observation a! rasism är dynam iskt, inte statiskt, vilket medför a! 
de mänskliga subjekt, de sociala relationer, den människosortering, och den 
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ojämlika fördelningen av status, resurser, möjligheter, sårbarhet och välstånd 
som rasism som teknologi producerar är i ständig rörelse. Likväl reproducer-
as  dess grundläggande tekniker för uteslutning och upptagning, exploatering 
och gynnande, i mönster som samtidigt är bekanta och förnyande.

De"nitionen av rasism som en teknologi ger också möjlighet a! kvali"-
cera talet om ”omvänd rasism” och ”antisvensk rasism” som populariserats 
av radikal nationalistiska tankeledare, in&uerare, rörelser och partier under 
senare tid. Vita svenskar som sägs tillhöra det folk som hör hemma i Sverige 
och anses utgöra det ”vi” som ”byggde landet” är enligt de!a tal hånade 
och förbigångna av e! etablissemang som privilegierar alla andra slags invå-
nare på deras bekostnad och som dessutom skuldbelägger dem som ”rasis-
ter” och ansvar iga för de påstådda orä!visor de andra sägs vara utsa!a för, 
nu och genom historien. I själva verket är det enligt denna diskurs tvärtom: 
vita svenskar är utsa!a för omvänd rasism och särskilt utsa!a är begåvade, 
självmedvetna och kapabla heterosexuella vita svenska blonda män och 
kvinnor. I de mest dramatiska versionerna utgör de e! utrotningshotat släkte 
som håller på a! förlora si! land i det stora folkutbyte som sägs pågå i sy#e a! 
ersä!a det folk som enligt principen om blod och jord hör hemma i Sverige 
med andra för Sverige främmande folk, som svarta och/eller muslimer. 
Granskar vi denna typ av utsagor mot den iak!agbara sociala verkligheten i 
ljuset av de"nitionen av rasism som teknologi med dess sex bärande element 
"nner vi a! påståendet om omvänd rasism inte håller. Förvisso kan vita 
svenskar utsä!as för förklenande tal där ”svennar”, ”svennebananer” och 
”vita jävlar” stereotypiseras och tillskrivs inneboende negativa egenskaper 
(svennar är trista, bleka, snåla, stela, naiva, osociala, fyrkantiga, och inte 
dansanta), men då rasism inte enbart handlar om tal utan också om ojämlika 
levnadsvillkor behöver de!a ”anti-svennetal” ingå som e! led i en samhälls-
ordning där vit svenskhet medför systematiskt sämre livsvillkor än andra 
slags invånare för a! det hela skall kvali"cera som ”omvänd rasism”. Har vita 
svenskar med svensk klingande namn svårare än andra slags invånare a! "nna 
e! arbete som motsvarar deras meriter? Får vita svenskar sämre lön, dispo-
nib el inkomst, arbetsvillkor och karriärmöjligheter? Blir de i högre grad hän-
visade till låg statusarbeten, låglöneyrken, socialbidrag och bostads områden 
med låg status, sociala problem, polisiär övervakning och e#ersa! service?  
Har vita svenskar lägre förväntad levnadslivslängd? Blir de negativt sär-
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behandlade inom vården, nekade a! checka in på e! hotell, ifrågasa!a vid 
passkontrollen, nobbade på restauranten? Blir de utsa!a för etnisk pro"l ering 
av polisen, o#are stoppade i kontroller, medför deras vita svenskhet nack-
delar i rä!sväsendet? Det be"ntliga forskningsläget tyder på a! de!a inte är 
fallet, utan tvärtom: a! vit svenskhet och svenskklingande namn ger fördel ar. 
 Med Balingsholmsmodellen får vi tillgång till en metod som producerar 
kun skap om rasism och rasi"ering, inklusive rasi"erad vithet och svensk    vit -
het. Samman taget förstärker det möjligheten a! föra en saklig diskussion  om 
rasism, omvänd och i andra former, med hänvisning till empirisk kunskap  och 
därmed ökade utsikter a! lösa de sociala problem som rasism skapar.



Att sortera människor.  
Rasklassificeringens 
historia
Mattias Gardell
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R             asism förhåller sig till ras som nationalism förhåller sig till nation. 
Vi vet a! människan inte från början var organiserade i nationer som de 

sedan teoretiserade över och skapade en -ism, nationalism. Tvärtom föregår 
nationalism nation: nationalism skapar ”nation” som föreställd gemenskap 
och social verklighet. På motsvarande sä! är ras en produkt av rasism och 
inte tvärtom. Det innebär a! ras är beroende av rasism – utan rasism, inga 
raser – medan rasism är oberoende av ras. Rasism föregår ras och kan som 
maktordning reproduceras rasbegreppet förutan, vilket förklarar fenomenet 
”rasism utan raser”. I samhällen och tider där ras som term inte används, eller 
där termen tappat sin tidigare status som legitim benämning på olika sorters 
människor med föreställt skilda egenskaper, kan andra termer, som exempel-
vis ”etnicitet” eller ”kultur”, fylla samma funktion. Terminologin kan således 
variera, men benämningar för a! sortera människor i olika slags folk är e! 
oundgängligt inslag i alla rasismer. Det betyder inte a! alla sä! a! kategori-
sera människor är rasistiska, eller a! rasism enbart är en klassi"ceringsmodell. 
Som framgår av rasismde"nitionen (se Gardell kapitel e!) måste sorteringen 
av människor i olika folkslag samvariera med en ojämlik resursfördelning 
där det värdefulla livet premieras på det värdelösa livets bekostnad och med 
metoder för a! naturalisera och bevaka de identiteter och &öden systemet 
upp rä!håller för a! vi skall kunna tala om rasism. Med de!a sagt innefa!ar 
dock alla rasismformationer e! eller &era klassi"cerings system, vilket utgör 
de!a kapitels fokus. 

Klassi"ceringssystemen kan vara mer eller mindre utvecklade och deras under-
byggnad kan variera, men omfa!ar alltid tre sammanlänkade föreställningar:

1. För det första a! det "nns olika ”sorters” människor, som genom historien 
kallats ”varieteter”, ”typer”, ”raser”, ”kulturer”, ”etniciteter”, ”folk”, ”folkslag”  
eller närliggande benämningar, 

2. för det andra a! var sort har en särskiljande essens som förblir relativt  
oförändrad över tid, samhällsgränser och klimatzoner, 

3. för det tredje a! människor av en viss sort delar vissa utmärkande egenska-
per. Olika sorters människor sägs därför ”vara” på olika sä!, vilket förklar ar 
utsagor om hur svarta, vita, muslimer, romer, judar eller andra sorters 
människor ”är”. 
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Genom historien har olika rasistiska klassi"ceringssystem utvecklats, ibland 
i konkurrens med varandra, men har alltid utgå! från e! maktinnehavande 
perspektiv. De aktörer (som teologer, "losofer, vetenskapsmän, makthavare, 
ämbetsmän) som sorterat mänskligheten i olika sorter och u!alat sig om 
deras inneboende essens, egenskaper, och värde, har vanligen gjort så utan 
de klassi"cer ades samtycke, och utan hänsyn till de berördas självbenäm-
ningar. Med få undantag (t.ex. ”judar”, ”muslimer”) identi"erade sig inte 
de klassi"cer ade med de klassi"katoriska benämningar (t.ex. ”primitiva”, 
”oriental er” , ”ind ianer”, ”ta!are”) genom vilka de bokfördes i det historiska 
arkivet av berä!elser om världen. Som Walter D. Mignolo påpekat fanns inga 
”indianer” i den Nya världen och heller inga ”svarta”.1 De spanska och portu-
gisiska kolonialmakterna lade under sig en mångfald samhällen, med olika hi-
storier, språk och politiska system, vars befolkningar blev kända för omvärld en 
som ”indianer”. Under den transatlantiska slavhandeln transporterades mil-
jon er afrikaner från olika regioner och samhällen, med olika språk, sociala 
system och politiska historier till den nya världen, där de stöptes om till en fö-
reställd enhetlig, historie lös och underordnad kategori människor, benämnda 
”svarta”. I vissa fall kunde beteckningarna med tiden komma a! övertas av de 
benämnda. Exempelvis tog ”svarta” amerikaner över den benämning som 
använts som markör för deras underordning för a! namnge sig själva och sin 
kamp för frihet och rä! visa, som i den ”svarta” medborgarrä!srörelsens krav 
på ”svart” makt.2 

De rasistiska klassi"ceringssystemen har genom historien underbyggts 
med hänvisningar till olika kunskapsområden. De historiskt se! första 
klassi"cerings modellerna som uppstod i det tidigmoderna Europa utgick 
ifrån en kristen föreställningsvärld och det vi idag kallar ”religion”, medan de 
senare klassi"ceringssystemen utgick från ”sekulära” vetenskapsområden som 
utvecklades under modernitetens fortskridande.

Ras och religion
”Ras” och ”religion” är, som Nelson Maldonado-Torres framhållit, två av 
de mest kra#fulla begrepp av avgörande och kvarvarande betydelse genom 
vilka vi har kommit a! föreställa oss hela folkgrupper och civilisationer i olika 
samhällen världen över.3 Trots a! begreppen utvecklats i relation till varandra 
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har forskningen kring ”ras” och ”religion” löpt i åtskilda banor och det är först 
under de senaste två årtiondena som rasismforskare och religionsforskare på 
allvar börjat samtala med varandra. 

”Ras” började användas som benämning på olika sorters människor på 
1400–1500-talet i kölva!net av den spanska reconquistan, då ”judar” och 
”morer” (muslimer) åtskildes från landets kristna befolkning som mindervär-
diga ”raser” av rent (kristet) respektive orent (judiskt, muslimskt, hedniskt) 
blod; e! blodsbaserat rasreligionsbegrepp som under erövringen av den ”nya” 
världen också kom a! användas om ”indianer”. Begreppet ”ras” lånades in i 
spanskan från arabiskans r%’s (!"#$%), som betyder ”huvud”, men också användes 
om familjeöverhuvud, anfader, ä!ens grundare. I överförd bemärkelse kom 
rasbegreppet a! användas om hundar och hästar och då särskilt om blods-
rena (”renrasiga”) hästar av god härkomst. På 1500-talet började det spanska 
låneordet raza användas tillsammans med termer som linaje och portugisk-
ans casta som benämning på olika slags människor av olika härstamning, där 
judar och muslimer (”morer”) särskildes som ”raser” av ”orent blod” från den 
högvärderade befolkning som var av rent kristet blod.4 Då ordet raza (ras) 
förklara des i en spansk ordbok publicerad år 1611, anfördes a! begreppet 
kunde användas om hästar, om tyg där en tråd sticker ut, eller om olika slags 
människor. ”Ras”, får vi veta, används ”negativt om ä!er med inslag av någon 
morisk eller judisk ras”.5 

Doktrinen om blodsrenhet (limpieza de sangre), först etablerad i Toledo 1449, 
kom a! få en central roll som exkluderingsmekanism e#er 1492, då den katol-
ska dubbelmonarkin Kastilien-Aragon lade grunden för två geogra"skt åt-
skilda men politiskt sammanhängande rasmaktsordningar, en spansk kristen 
nationalstat i den gamla världen och e! spanskt kristet kolonialvälde i den Nya 
världen, som förbands med varandra i det transatlantiska spanska imperiet. 

Sedan det sista muslimska emiratet, Granada (&!'()*, Eǈɞȶǜɵǈ), besegrats år 
1492 beslöt regenterna dro!ning Isabel I av Kastilien och kung Ferdinand av 
Aragon a! helga det territorium de härskade över genom a! stegvis (genom 
en serie lagar, påbud och förordningar) fördriva eller tvångskonvertera landets 
judar och muslimer och förbjuda judisk och muslimsk kultur. En maktordning 
baserad på autokratiska furstar och kristet herravälde är inte i sig rasistisk. Som 
framgår av rasismde"nitionen (se Gardell, kapitel e!) måste det till en för-
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santhållen föreställning om olika folkslag med nedärvd identitet och metoder 
a! upprä!hålla e! system för ojämlik fördelning av status och privilegier som 
gynnar det folk som anses värdefullt genom a! exkludera eller exploatera de 
folkslag som hålls för mindre värdefulla. De!a tillkom då doktrinen om blods-
renhet infördes för a! privilegiera personer från familjer som varit kristna i 
generationer på bekostnad av personer som kom från familjer som tidigare 
varit judar eller muslimer, vad som idag skulle kallas personer med judisk och 
muslimsk ”bakgrund”. Härmed skapades e! embryo till systemet med före-
ställt homogena och territoriellt avgränsade ”folk” som med tiden bars vidare 
i konstruktioner av ”katolska”, ”protestantiska” och ”kalvinistiska” ”nation er” 
eller ”länder” och senare, under ”folkens vår”, i nationalismens Europa. 

Reconquistans idéer om blodsrenhet, nedärvd status och klassi"ceringen av 
människor i olika folkslag e#er huruvida de var rä!rogna kristna eller inte 
(judar, muslimer, hedningar) fördes över Atlanten under erövringen av den 
värld conquistadorerna kallade ”ny”. Som Marshall Sahlins noterat tänker 
människor i det för&utnas kategorier som appliceras på det nya för a! göra 
det okända känt och därmed hanterbart.6 Då det nya inte motsvarar det gamla 
förskjuts samtidigt begreppsbetydelser och förståelsehorisonter. Judar och 
muslimer, liksom ä!lingar till judar och muslimer, var o(ciellt förbjudna a! 
delta i koloniseringen av den nya världen,7 men urfolken kunde uppfa!as som 
eller jämställas med judar och muslimer och därmed som befolkningar som 
kunde underordnas eller fördrivas. 

När conquistadoren Hernán Cortés skildrade aztekernas huvudstad Tenoch-
titlan (nuvarande Mexico City) i sina brev till det spanska kungahuset 1519–
1525, beskrev han den storslagna staden med dess hundratals ”moskéer”, 
”moriska” arkitektur och myller av män och kvinnor i färgglada ”moriska 
kläder”.8 Spaniens skyddshelgon Santiago Matamoros (”S:t Jakob muslim-
dödaren”) sades strida mot aztekerna och deras ”avgudar” såsom han deltagit i 
korståget mot muslimer och judar och deras ”avgudar” under den spanska re-
conquistan. Ännu idag, femhundra år senare, "rar man den kristna segern mot 
muslimerna med storslagna skådespel under festivalen Moros y Cristianos såväl 
i Spanien som i de forna kolonierna i dagens Mexico, Peru och Colombia.9 
”Morisco” (muslimä!ling), en term som benämnde en kategori andra klassens 
invånare av besudlat muslimskt blod i post-reconquistans Spanien, omvand-
lades till en av många ”kaster” (castas) i de spanska kolonierna. Erövringen av 
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Tenochtitlan liknades av spanjorerna vid erövringen av Granada, men kunde 
också liknas vid korsriddarnas erövring av den Heliga staden Jerusalem. Så 
kunde också det blodbad som följde på erövringen: när spanjorerna erövrat 
Tenochtitlan skrev Cortés till den spanska kronan a! de dödat &er ”judar” än 
Vespasianus (Titus) under skövlingen av Jerusalem (år 70).10 

Cortés försök a! begripliggöra de folk han stod inför var bara en av många 
spanska röster i en pågående diskussion erövrarna emellan om hur de eröv-
rade skulle förstås – en diskussion som, igen, fördes utan de koloniserades 
deltagande. Var amerikanerna gudlösa hedningar i sold hos djävulen eller 
syndfria folk utan frälsningsbehov? Härstammade de från Adam och Eva eller 
hade de skapats separat? Hade de själar, politiska system, äganderä!, eller var 
de vildar, primitiva, omyndiga? Hade de rä! a! motsä!a sig kolonisation och 
mission eller förverkade de i så fall rä!en till frihet och territorium? Svaren 
användes politiskt. Klassi"ceringssystem är inte oskyldiga.11 

Vad händer då idéer om blodsrenhet och blodsarv möter en social verklighet 
där människor reproducerar sig över tänkta skillnadsgränser? I de spanska och 
portugisiska kolonierna i den nya världen utvecklades under 1500/1600-talet 
e! system baserade på sexton – i vissa system upp till 32 – castas (kaster) för 
a! få ordning på de skilda sorter som mångfalden möjliga blodsblandningar 
tänktes resultera i. Det portugisiska begreppet casta, som tidigare använts om 
olika sorters växter och djur, överfördes till de olika slags människor (blods-
baserade folkslag) portugiserna tyckte sig "nna i det asiatiska och amerikan-
ska   ”Indien”, India Orientalis (Ostindien) och India Occidentalis (Väst  indien).   
Kasterna tillskrevs särskilda egenskaper (calidades) som tänktes färdas 
med blodet och därför kunde ändras om nya föreningar ändrade resultatets 
samman sä!ning: Förenades en ”spanjor” och en ”indian” blev det en ”mestis”; 
en ”spanjor” och en ”svart” födde en ”mula!”; en ”spanjor” och ”mula!” pro-
d u   cer  ade en ”morisco” (muslimä!ling); en morisco och spanjor födde en 
”kines”, medan en ”svart” och en ”indian” födde en ”lobo” (varg). Svart blod 
bar således animalisk karaktär och kunde resultera i en mulåsna (mula!, av 
spanskans mula/o) eller en varg, beroende på partner. Omvänt – och till skill-
nad från det blodsbaserade systemet i USA där en droppe ”svart” blod gjorde 
avkomman ”svart” – kunde vi! kristet (spanskt) blod förädla avkomman. En 
spanjor som äktade en mestis födde en ”castizo”, vars barn blev en ”spanjor” 
om partnern var spanjor.12 
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I sina brev hem till det spanska kungahuset bad Cortés a! kronan skulle sända 
religiösa munkar hellre än sekulära präster för a! sprida det kristna budskapet. 
Begreppen ”religiös” och ”sekulär” hänvisade på 1500-talet fortfarande till två 
kategorier inom den katolska kyrkan: munkar som dragit sig undan världen i sina 
kloster, respektive präster som verkade i världen utifrån kyrkan som stod mi! i 
staden. Under 1600-talet försköts betydelsen så a! ”religion” blev en särskild 
arena för kommunikation om och med det gudomliga, åtskild från aktiviteter i 
områden som inte rörde Gud och som därmed hölls för ”sekulära”, världsliga.13 

Ski#et medförde a! tänkandet kring ras och religion kom a! utvecklas längs två 
motstridiga linjer: för det första en fortsa! sammanlänkning med relig i  on   som 
rasmarkör, för det andra en avkoppling som öppnade för en sekulär rasvetenskap. 

1. Under den fortsa!a koloniala expansionen kom de ”främmande” folkens 
avvikande ”religion” a! förklara deras essentiella annanhet. Föreställ-
ning en om världens olika religioner, ”världsreligioner”, blev en del av kart-
läggningen av världens olika folk.14 Klassi"ceringen sammansmälte med 
ras begreppet, som i föreställningen om en ”hinduisk” eller ”hindustanisk” 
ras, av Immanuel Kant beskriven som ”särskilt ren och anrik”; en idé som 
med tiden togs upp i den framväxande hindunationalistiska miljö som 
ville skapa e! hinduiskt Indien.15

2. Då ”religion” kom a! uppfa!as som något i sig, medförde det a! veten-
skap, utbildning, ekonomi, politik, medicin och statskonst var något annat 
än ”religion” och därmed tillfördes kategorin det ”sekulära”, sådant som 
rörde världsliga ting. Därmed skapades utrymme för utvecklingen av ras-
klassi"ceringar som utgick från ”sekulära” kunskapsområden, som botanik, 
zoologi, "lologi, antropologi, antropometri, biologi och genetik. 

A! det religiösa rastänkandet föregick det sekulära skall inte förstås som en 
intellektuell utvecklingslinje där det första helt ersa!es av det andra, även om 
tyngdpunkten försköts mot den sekulära rasvetenskapen. Det religiösa och 
det vetenskapliga rastänkandet kom snarare a! leva vidare jämte varandra, 
ibland samman&ätade och ibland i öppen kon&ikt. Vetenskapsmän kan också 
vara religiösa, u!olkare av andlig sanning kan låna in element från sekulär 
 vetenskap och rasmaktsordningar kan legitimeras med vad som står till buds, 
oberoende av tankevurpor och intellektuella självmotsägelser.
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Den andre Adam i gränslandet  
till en sekulär rasvetenskap
I utvecklingen av sekulära rasvetenskaper gjorde svenska forskare banbryt-
ande insatser, inte minst genom Linnés naturlära, Anders Retzius skall index 
och Herman Lundborgs rasbiologiska institut. 

Carl von Linné (1707–1778) var verksam som professor vid Uppsala univer-
sitet från 1741.16 Hans stora livsverk a! systematisera och klassi"cera natur-
ens ordning "ck avgörande inverkan på botanikens och zoologins utveckling.  
Materialet hämtade Linné in från resor, både de han företog själv – till bland 
annat Lappland, Dalarna, Skåne – och de upptäcktsresor som hans studenter, 
kallade ”lärjungar” och ”apostlar”, sändes ut på, till Kina, Nordafrika, Väst-
afrika, Java, Sydafrika, Latinamerika och med Kapten Cook på hans första 
världsomsegling. Även Linnés forskning var således beroende av den koloni-
ala  expansionen.

Linnés banbrytande arbete blev en viktig referens för sekulära rasvetenskap er, 
men själv utgick han från en kristen föreställningsvärld. Linné såg sig själv som 
”den andre Adam” med uppgi# a! benämna alla djur, växter och mineraler 
som Gud skapat och bestämma deras plats i skapelsens ordning. Han invente-
rade, klassi"cerade, sorterade, ordnade och donade. Linnés veten skap, skriver 
Gunnar Broberg, var en ”namnkunskap”.17 ”Gud skapade – Linné ordnade” som 
Linné själv formulerade saken.18 Såsom det adamiska uppdraget framställs i 
Första Mosebokens 2 kapitel 19–20 vers: ”Så formade Herren Gud av jord alla 
markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen för a! se 
vad han skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som mannen gav 
den. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur.”19 
I den elfte utgåvan av Systema Naturae (1760), som räknas till Linnés mest 
kända verk och utkom i tre!on omarbetade utgåvor 1735–1770,20 avbildas 
Linné i rollen som den andre Adam. Som bibelns Adam är han naken. Han 
sitter som en bokhållare under ett träd, med en stor anteckningsbok i knät, 
skrivdon i hand och pekar på en hjort, ett av de djur som står bland allehanda 
växter runtom honom och som han namnger och bokför. 
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                       Linné som Den andre Adam. Illustration i Systema Naturae, 11 e d., Halle, 1760. 21

Med på bilden där Linné porträ!eras som den andra Adam "nns också Diana, 
symbolen för sexualitetens regenerativa makt, centralt placerad, precis som 
sexualiteten i Linnés studier. Linnés banbrytande sexualsystem formulera-
des först i Systema Naturae och vilar på tre principer: allt levande kommer ur 
ägget; allt levande skapades i begynnelsen i tvåkönade par och naturen gör 
inga språng, utan allt hänger samman. Linné tänkte sig a! paradiset, Eden, 
låg på en ö som sakta höjde sig över havet. I takt med a! havet sjönk undan 
tillkom &er landmassor, nya kontinenter och arterna spreds över jorden. 
Sålunda pågick skapelsen i en mening fortfarande. Arterna expanderade, men 
hade som sådana inte blivit &er. Linné vacklade inför tanken på hybrider (kan 
arter korsas, blir avkomman fertil?), men grundprincipen förblev a! lika föder 
lika.22 

Samma principer vägledde Linnés klassi"cering av människan som ”primater” 
(däggdjur av första ordningen),23 i sin tur indelade i olika ”varieteter”, variatio-
ner.   I sina första studier särskilde Linné fyra sorters människor, namngivna 
e#er kontinenter och med nedärvda särdrag inlånade från klassisk tempera-
mentsära. Homo Europaeus var bleka, muskulösa, snabba, smarta och upp-
"nningsrika; Homo Americanus var röda, koleriska, enkla, ivriga och strids-
lystna; Homo Asiaticus var gula, melankoliska, stela, allvarliga och giriga; och 
Homo Afer var svarta, &egmatiska, långsamma, avslappnade och försumliga.24  
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Linné utgick ifrån a! alla människor härstammade från Adam och Eva, det 
tvåkönade första paret vars avkomma förökat sig och spridits över världen i 
olika sorter, vilka han kallade ”varieteter”, inte ”raser”. Rasbegreppet cirkule-
rade som vi se! redan under Linnés tid på spanska, franska och italienska och 
förekom också på engelska och tyska i samma ungefärliga betydelse. Varför 
Linné valde ”varieteter” istället för ”raser” är okänt. Det kan bero Linnés brist-
ande språkkunskaper, han rörde sig främst på svenska och latin, de enda språk 
han skrev på, men kan också bero på a! han fann varieteter mer precist för det 
han ville u!rycka: olika slags människotyper med skilda egenskaper. 

Linné var samtida med Upplysningen, men aldrig delaktig i den. Han läste 
inte franska och tycks aldrig ha tagit del av de franska "losofer som inledde 
uppgör elsen med kyrkans dogmer och vars tankegångar spred sig i li!erata 
kretsar. Även om Linné inte uppmärksammade upplysingstänkandet kom 
&era av de stora upplysningstänkarna i Frankrike, Nederländerna, Sko!land, 
USA och Tyskland a! hänvisa till Linnés arbeten. 

Som Emmanuel Chukwudi Eze visar i Race and the Enlightenment ägnade 
Upp lysningens stora tänkare, som Immanuel Kant, Georges-Louis Leclerc 
Comte de Bu%on, Denis Diderot, $omas Je%erson, David Hume och 
Johann Friedrich Blumenbach, stor uppmärksamhet åt skillnaderna mellan 
”civil iserade” och ”barbariska”, ”vita” och ”svarta”, ”förnu#iga” och ”irratio-
nella”  raser.25 Upp lysnings"losoferna gjorde upp med den kristna skapelse-
berä!elsen och idén a! människans olika raser hade skapats av Gud eller 
genom bro! mot Gud, men behöll bilden av människa, djur och natur som en 
hierarkisk ordning av högre och lägre varelser, Varandets kedja, nu betraktad 
som en förnu#styrd naturordning. Människan var, enlig upplysningstänkarna, 
en förnu#ig varelse och förmögen a! med rationella metoder söka kunskap 
om världen och med den göra framsteg och bygga en bä!re värld. Samtidigt 
pågick en samman&ätad upptäckt och erövring av världen i rent konkret be-
märkelse. Etableringen av franska, nederländska, belgiska, bri!iska, tyska och 
nordiska kolonier på territorier där andra slags människor fanns, underordna-
des eller undanröjdes, "ck sin förklaring i termer av de vita folkens överlägsna 
raser, i e! tänkande som underbyggdes av e! systematiskt kunskapssökande 
genom sekulära och rationella rasvetenskapliga metoder och teorier. 
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Arier och semiter
Under 17/1800-talet kom de sekulära rasvetenskaperna a! stärkas genom 
viktiga genombro! inom språkvetenskaperna. Också språkvetenskaps-
områden var invävda i de koloniala projekten och kom a! producera begrepp 
som än idag organiserar vår förståelse av oss själva och de andra, som ”indo-
europé”, ”arier” och ”semiter” (och, i förlängningen, ”antisemiter”). Den brit-
tiske   juristen och "lologen Sir William James, verksam som överdomare i den 
företagsstyrda bri!iska kolonin Bengalen på 1780-talet, identi"erade likhe-
ter mellan sanskrit, antikens grekiska och latin, vilket ledde till upptäckten 
av en indoeuropeisk (i biblisk terminologi jafetisk) språkfamilj av nordiska, 
germanska, romanska, keltiska, slaviska, persiska, indoariska (hindi, urdu, 
bengali, sanskrit) språk. På motsvarande vis hade tyska språkvetare ungefär 
samtidigt identi"erat en ”semitisk” språkfamilj på basis av likheter mellan arab-
iska, hebreiska, arameiska och syrianska/assyriska språk. Med tiden tillkom 
e! tjugotal andra, större, språkfamiljer, inklusive de hamitiska, uraliska, turk-
iska, mongoliska, niger-kongolesiska, nilosahariska och inuit-aleutiska.26 

Ur upptäckten a! språken var besläktade formulerades tesen om språkträd, 
där olika språk sades ha utvecklats från en gemensam rot och stam och sedan 
förgrenat sig. Metaforiken bjöd in tanken a! trädet växte på en bestämd plats, 
som sades vara dess urhem, dess naturliga habitat, vilket öppnade tanken 
på a! denna urplats hade befolkats av e! urfolk som talat de!a urspråk och 
delat samma grundläggande urkultur som sedan spri!s och utvecklats vidare 
genom folkvandringar. Så uppstod idén om indoeuropeiska, semitiska, hamit-
iska, uraliska, turkiska, mongoliska ”folk”, ”kulturer” och ”raser” identi"erade 
genom språket som också var det medel genom vilket respektive folks särdrag 
färdades. Den geogra"ska benämningen ”indoeuropeiska” folk kom under 
andra halvan av 1800-talet a! ersä!as med ”arier”, en term introducerad i 
forsk ningen av den tyske "lologen Friedrich Schlegel och på engelska av indo-
log en Max Müller som benämning på en särskilt nobel ”arisk ras”.27 Jämförelser, 
spänningar och motsä!ningar mellan den ”ofullständiga semitiska” och den i 
allt ”överlägsna ariska” rasen – för a! låna Ernst Renans formulering – vann 
under andra halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal insteg i både forskning 
och politik och det var först e#er det Tredje rikets fall som termerna ”arier” 
och ”semiter” fasades ut som belastade i europeisk rasdiskurs.28 
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För greven och karriärdiplomaten Joseph Arthur de Gobineau (som en tid var 
Frankrikes ambassadör i Sverige) utgjorde kampen mellan raserna historiens 
drivkra#. I fyr-volymsverket Essai sur l’inégalité des races humaines (1853–55) 
hävdade han a! människans relativa intelligens, kreativitet, skönhet och 
styrka; hennes förmågor och tillkortakommanden, var u!ryck för hennes 
rastillhörig het. Raserna var ojämlika och skillnaderna permanenta, överförda 
genom blod och opåverkade av klimat och y!re omständigheter.29 Den vita 
rasen var i alla avseenden och alla tider den överlägsna rasen och den svarta 
rasen var i alla avseenden och alla tider den underlägsna rasen. Den aristokrat-
iska ariska rasen var den vita rasens vackraste och mest livsdugliga form, men 
dess styrka var samtidigt dess olycka. Den vita ariska rasen hade spri! sig 
över världen och skapat de tio storslagna civilisationer världshistorien känner 
–den indiska, egyptiska, assyriska, persiska, grekiska, kinesiska, romerska, 
germanska, peruanska och mexikanska – men överallt beblandat sig med de 
underlägsna raser som fanns på de platser de erövrat och byggt högcivilisa-
tionerna på, vilket ovillkorligen resulterat i a! det vita blodet blandats ut och 
förorenats varpå högcivilisationerna förföll och gick under. Gobineau hävdade 
a! det i hans samtid endast fanns rester av den ariska rasen i världens mer otill-
gängliga hörn, som i Norden, där relativt renrasiga vita ännu stod a! "nna. De 
&esta folk var produkter av olika former av rasblandningar där folkslag med 
mycket vi! blod, som dagens germaner, fransmän och bri!er, var mer högt-
stående än andra. Samtidigt vi!nade de franska och amerikanska revolution-
ernas idéer om demokrati och jämlikhet om e! tilltagande förfall. Gobineau 
betonade vikten av a! värna blodets renhet och varnade för a! européernas 
pågående världserövring upprepade den ariska rasens historiska misstag. Den 
skulle ovillkorligen medföra ökad rasblandning och därmed döma den vita 
rasen till undergång. Gobineaus praktverk blev utskällt i Frankrike, men hyllat 
i USA e#er a! ha översa!s av rasforskarna Josiah No! och Henry Hotze. Via 
de amerikanska framgångarna kom verket a! fångas upp av tyska nationalister. 
Gobineau hyllades av Richard Wagner, han blev medlem i Bayreuthkretsen 
och kom med tiden a! in&uera det nationalsocialistiska ledarskapet. 
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Att mäta människans raser
Under 1800-talets gång utvecklades vetenskapliga metoder för a! mäta, 
klass i"cera och systematisera mänskliga raser inom områden som fysisk an-
tropologi, frenologi, kraniometri och antropometri, under en tid då biologin 
(vetenskap en om livet och levande varelser) växte fram som samlande ve-
tenskapsområde inom vars ramar forskare sökte bidra till förståelsen av upp-
komst en och utvecklingen av människans raser, även om rasbiologin slog 
igenom på allvar först e#er Charles Darwins Människans härkomst och köns-
urvalet (1871)30 och återupptäckten av Mendels arvslagar år 1900. 

Rasforskarna utgick från antagandet a! det gick a! slå fast de olika ras-
ernas mentala, själsliga och intellektuella särdrag, deras utvecklingsgrad 
och kapa citet, deras olika ”personligheter”, genom a! mäta det inres y!re 
manifestation er,31 men tvistade om med vilka vetenskapliga, upprepningsbara 
och transparenta metoder de!a bäst skulle ske. Mer dominerande förslag om 
hur ras skulle mätas och klassi"ceras utgick ifrån hudfärg, hårtyp, ögats form, 
ögats färg, näsans form, öronens storlek, placering och vinklar, ansiktets form, 
vinklar och komposition, lemmars längd och form, skallform, skallängd, kra-
niets volym och fyllda kraniers vikt. 

Underkuvade människor i koloniserade samhällen, slavar, urfolk, fa!iga, 
krigsfångar, bro!slingar, mentalhospitaliserade och beväringar blev under-
sökningsobjekt som mä!es, bokfördes och katalogiserades. Döda människor 
(eller delar av döda människor) från kolonierna – fallna på slagfält, avlidna som 
ännu inte hunnit begravas, lik stulna från begravningsplatser eller på deras väg 
mot den sista vilan – blev värdefulla föremål för undersökningar i vetenskaps-
männens händer. Samlingar av kranier och hela skele! gav vetenskap liga in-
stitutioner i världens centrum hög status. Vetenskapsmännens begär e#er &er 
kranier medförde en lukrativ handel och stimulerade byteshandel, stölder och 
gravplundring. Enbart de ”anatomiska samlingarna” i Uppsala, Karolinska   
 Institutet och Lund omfa!ar tusentals kranier och hela skele!, en tid före-
visade för allmänheten och brukade i undervisning, numera undangömda 
och sällan använda, även om studenter långt in under e#erkrigstiden kunde få 
låna hem lådor med ben och kranier i studiesy#e.32 Otaliga är de familjer som 
  än idag har en eller &era anhöriga förvarade i lådor, vindsförråd och arkiv på 
 universitet, museer och andra prestigefulla institutioner.33
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Rasforskarna kom aldrig överens om hur många raser som fanns. Linné hade 
föreslagit a! människan uppträdde i fyra grundläggande varianter, men "ck 
snart mothugg. Gobineau talade om tre huvudraser, Kant ansåg likt Linné a! 
de var fyra, men anförde en annan indelning (den vita, negroida, hunniska 
och hindustan iska rasen);34 Blumenbach identi"erade fem (och myntade i 
samman hanget termen ”kaukasier”);35 James Cowles Prichard identi"erade 
sju; $omas Huxley vacklade mellan fyra och nio; Charles Pickering kom 
fram till nio, Ernst Haeckel ansåg a! det fanns tio; Louis Agazzis tänkte sig 
tolv. Typolog ierna var grova och samexisterade med e! varierande antal för-
grening ar inom varje huvud bransch, även de o#a benämnda ”raser”, vilket 
skapade en viss begreppslig oreda då forskarna kunde tala om tre eller fem eller 
tio ”[huvud]raser” och sedan upprä!a taxonomier med 28, 36, 52, eller ännu 
&er, ”[under]raser” och beskriva deras särskilda egenskaper. Rasbegrepp et an-
vändes sällan eller aldrig ensamt utan samvarierade vanligen med termer som 
”art”, ”typ”, ”familj”, ”släkt”, ”folk”, ”folkslag”, ”etnicitet” och ”nation”. Resultaten 
av forskarnas kartläggning av mänsklig mångfald visualiserades i folkbildande 
sy#e på planscher som visade rasernas spridning och naturliga habitat, med 
avbildade representanter för världens olika raser utplacerade på sina anvisade 
platser.

        

         Prospetto di tutte le razze del globo e loro fogge di vestire, Lit. Corbetta editore, Milano 1853. 36
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  Illustration av Johann Friedrich Blumenbachs teori om fem raser, Leipzig 1851.37

Deba!ens vågor gick höga när åsikter bröts mot varandra på avgörande 
punkter inom det rasvetenskapliga fältet. Hur skall skillnad förstås inom en 
rasfamilj? Består den vita rasen av tre vita raser – en nordisk, en alpinsk och en 
medelhavsras – eller är slaver, spanjorer, katalaner, galicier, basker, anglosaxare, 
armenier, greker, fenicier, syrier, teutoner, kelter, nordbor och arier särskilda 
vita raser med olika egenskaper? Var rasernas egenskaper formade av den natur 
som folk levde i, så a! bergsfolk, havsfolk, ökenfolk, djungelfolk och arktiska 
folk var olika för a! de anpassat sig till de krav naturen ställde? Hade de där-
igenom utvecklat olika egenskaper, som tänkare inspirerade av Jean-Baptiste 
de Lamarck resonerade? Skulle de förändras med tid vid permanent miljöom-
byte eller förblev vita nordbor och svarta afrikaner och deras barn och barn-
barn på sina ”nordiska” och ”svarta” sä! över tid, även om de by! hemland och 
kontinent, då anlag och särdrag var klimatoberoende, permanenta och är#liga? 

Gick utvecklingen framåt eller bakåt? Uppåt eller neråt? Utvecklades allt från 
enkla till allt mer komplexa livsformer i linje med Darwins teser eller började 
det på topp, med en perfekt människa av en gyllene ras som däre#er degene-
rerade och förgrenades i en mångfald av olika raser, som Gobineau anförde? 
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Representerade urfolk och svarta afrikaner nu levande rester från mänsklig-
hetens gryning? Var de i så fall primitiva naturfolk eller ädla vildar? Var det 
ens frågan om samma art? För Linné, Blumenbach, Prichard och Darwin 
tillhörde männi skans raser samma art som utvecklats från e! gemensamt 
ursprung (mono genesis); för Samuel George Morton, Louis Agassiz, Josiah 
No!, Haeckel och Anders Retzius hade de olika raserna skilda ursprung 
(poly genesis) som uppstå! och utvecklats oberoende av varandra.

Ras skall med lag byggas
Frågorna var inte enbart av akademiskt intresse. Rasklassi"ceringar avgjorde 
status och rä!igheter. Enligt den första amerikanska medborgarskaps- och 
naturaliseringslagsti#ningen 1790 kunde endast vita personer bli amerikan-
ska medborgare. Men vem var vit? Då lagen tecknades de"nierades vithet 
negativt: ”vit” var den som inte var ”svart.” I en majoritet delstater räckte det 
med ”en droppe” svart blod för a! diskvali"cera en person som vit, i andra 
del stater krävdes en ”sextondel” eller en ”å!ondel” svart blod för a! göra en 
person ”svart”.38 Intentionen var exkluderande, men "ck en oväntad inkluder-
a nde e%ekt då kineser, indier, japaner, araber och andra ”folk”, som lagsti#aren 
sanno likt  inte ha# i åtanke, sökte medborgarskap med motiveringen a! de 
inte var ”svarta” och därför ”vita”. 

I White by Law visar Ian Haney López hur juridiken blev en del i vithetens 
skapelseakt när vithetens gränser prövades i domstol.39 Med hänvisning till 
Blumenbach, Bu%on, och Linné avslog domstolen i In re Ah Yup (1878) en 
medborgarskapsansökan från en kinesisk man då en ”kines av den mongol-
iska rasen inte är en vit person”.40 Indier (benämnda som ”hinduer” oavse! 
religion) kunde tvärtom vinna medborgarskap genom a! hänvisa till språk-
vetenskaplig forskning, enligt vilken indier var ”indoeuropéer” och därmed 
vita ”kaukasier”. Domsluten överprövades. I en serie domar kom indier omväx-
lande a! klassi"ceras som vita eller ickevita, med förändrad status och rä!ig-
heter som följd. Indier (”hinduer”) ansågs ”förmodligen icke vita” 1909, men 
klassi"cerades som ”vita” år 1910. De bedömdes som ”ickevita” år 1913, men 
blev ”vita” igen år 1919 och stö!es åter bort som ”ickevita” år 1923. Det året 
underkände Högsta domstolen Bhagat Singh $inds ansökan om medborgar-
skap. För domare George Sutherland var det irrelevant a! Singh $ind anförde 
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a! han var sikh, inte hindu och en ”högkastad arier”, av ”vetenskapliga aukto-
riteter klassi"cerad som kaukasier av arisk ras”. För Sutherland var det ”otänk-
bart”, a! en ”fullblodig” ”hindu”; en ”mörkbrun, närmast svart person från 
Indien” skulle ”rankas som en vit person” med hänvisning till e! ”hypotetiskt” 
indoeuropeiskt ursprung. A! han talar e! ariskt språk gjorde honom inte vit, 
underströk domslutet, precis som svarta inte blir vita genom a! tala engelska.41 
Utgången av den rä!sliga prövningen blev startpunkten för en process under 
vilken amerikanska myndigheter retrospektivt ogiltigförklarade medborgar-
skap som tidigare givits amerikaner av indiskt (”hinduiskt”) ursprung. 

År 1922 provade högsta domstolen huruvida japaner ingick i kategorin 
”bevis ligen vita” e#er Takao Ozawas ansökan om medborgarskap. Ozawa var 
ut bild ad vid Berkeley, hade bo! i Förenta staterna i 28 år, tillhörde en ame-
rikansk   kyrka och hans barn talade enbart engelska. Osawa anförde a! hans 
hudfärg var vit och kunde dessutom visa intyg på sin förmåga a! rodna – något 
samtida ”allmän kunskap” höll för en exklusivt ”vit” egenskap, då endast vita 
ansågs härstamma från Adam, som Gud skapat genom a! blåsa in sin ande i 
en mansformad lerklump, vilket innebar a! endast vita var animerade av Guds 
ande och därmed var moraliska varelser som kunde rodna. I Ozawa vs United 
States medgav Högsta domstolen a! Osawa förvisso var vit, men a! hudfärg 
inte medförde a! en medlem av den ”mongoliska rasen” kunde anses tillhöra 
den kaukasiska, vita, rasen.42 

Svensk rasforskning i framkant
Svensk rasforskning befann sig länge i den internationella rasforsknings frontens 
framkant. I mi!en av 1800-talet utvecklade Anders Retzius (1796–1860), 
medicine doktor och professor i anatomi vid Karolinska institutet e! banbry-
tande skallindex (baserat på skallens bredd i förhållande till dess längd) genom 
vilket mänskligheten kunde delas in i ”långskalliga” (t.ex. nordiska, ariska) och 
”kortskalliga” (t.ex. "nska, samiska, slaviska) raser, vilket kom a! användas av 
rasforskare över hela världen. Anders Retzius forskning fördes vidare av hans 
son, histologiprofessor Gustaf Retzius (1842–1919), ledamot i Svenska Aka-
demin, grundare av Antropologiska sällskapet och återkommande nominerad 
till Nobelpriset i medicin, vars skallsamling var bland världens mest ansedda. 
Av internationell betydelse blev också läkaren och rasbiologen Herman Lund-
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borg (1868–1943), chef för världens första statliga institut för rasbiologi, som 
etablerades i Uppsala 1922 e#er e! enhäll igt riksdagsbeslut. 

Lundborg såg sig som den nordiska rasens försvarare och blev vetenskaplig 
ledare för omfa!ande kartläggningar av det svenska folkets olika ”ras typer”, 
med särskild fokus på landets nordliga delar där faran för rasblandning med 
olika "nska (”ostbaltiska”) och samiska (”lapska”) raser ansågs särskilt över häng-
ande.43 Under sina många långa resor i norr besökte Lundborg med assistenter 
byar och bygder för a! kartlägga befolkningens rastillhörighet. Han mä!e, foto-
graferade, dokumenterade, registrerade, systematiserade, katalogiserade. 

När rasbiologerna kom till byn skapade de ”raser”, upprä!ade skillnader och 
hierarkier, och införde e! språkbruk och tänkande som åt sig in hos människor, 
konstaterar Maja Hagerman i sin Lundborgbiogra". 

Med en då )orton årig kvinnas ord, nedtecknad i Kåikul skogssamebys hem-
bygdsbok: ”

När det kom folk för a! mäta våra skallar berä!a de om vilka som var 
lappar. Då sade man lappar, inte samer. De sa a! i LarsPårs var de lappar. 
Vi barn från Gammelgårn var långskalliga, så vi var svenskar. Som de sa 
det, förstod man a! det var "nare a! vara långskallig. Aldrig hade vi se! 
på varandra så förut. Vi hade ju ungefär likadan bakgrund och vi var 
mer eller mindre släkt med varandra i de &esta stugorna”.44

Lundborg utvecklade ingen egen teori, utan byggde vidare på Retzius 
och andra föregångare. Hans kanske främsta betydelse låg i den metod för 
systemat isk rasinventering han utvecklade, med standardiserade fotograf-
eringar och registerkort med kolumner där kön, huvudmå!, ansiktsmå!, 
ögonfärg, hår, könshår och olika kroppsmå! kunde avläsas av en hålkortsma-
skin vilket möjliggjorde rasregistrering av stora populationer. Med de!a till-
vägagångssä! kunde Lundborg enkelt utbilda forskarassistenter som bistod 
honom i hans stora rasinventeringar. Lundborgs hålkortsmetod kom på 1930-
talet a! övertas av tyska rasforskare som på den nationalsocialistiska regimens 
uppdrag kartlade befolkningen i Det tredje riket e#er ras och förtjänst.

Den rasklassi"cering som användes av den nationalsocialistiska parti- och 
statsapparaten utgick ifrån Anders Retzius skallindex, Herman Lundborgs ras-
inventeringsmetodik och de teorier som utvecklats av bland andra Fritz Lenz 
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(1887-1976), Eugen Ficher (1874-1967) och Hans Friedrich Karl Günther 
(1891-1968), tyska rasforskare som alla hade nära kopplingar till Lundborg.45 
Günther, med tiden professor i rasteori och chef för Institutet för rasvetenskap, 
folkens biologi och landsbygdssociologi, e! tyskt statligt ras biologiskt institut 
byggt med inspiration av de svenska framgångarna, bjöds in av Lundborg till 
Uppsala för en föreläsningsserie 1923 och bosa!e sig, först i Sverige och en tid 
i Norge, innan han kallades a! bli professor i Jena 1930. 

I Europas raser, som utkom på svenska 1925, identi"erade Günther fem euro-
peiska raser: den germanska/nordiska (högväxta, långskalliga, smalnästa, guld-
blonda, blåögda, ljushyade, skimrande, rödlä!a) rasen med högsäte i Europas 
nordligare del; den västliga/mediterrana (småväxta, långskalliga, mjukt brun- 
eller svarthåriga, brunögda, brunaktiga) rasen i Spanien och södra Italien, 
men också Irland, södra England och, kanske, Sydnorge; den dinariska (hög-
växta, kortskalliga, lockigt brun- eller svarthåriga, kö!igt stornästa, brunögda, 
brunaktiga) rasen på Balkan, med centrum i Dinariska alperna längs adriatiska 
kusten; den ostliga/alpinska (småväxta, kortskalliga, bredansiktiga, trubbnästa, 
strävt brun- eller svarthåriga, brunögda, gulbruna) rasen i södra Tyskland, 
västra Centraleuropa och norra Italien; och, slutligen, den ostbaltiska (små-
växta, kortskalliga, brednästa, askblonda, blekt gråblåögda, med grå underton 
ljushyade) rasen i Finland, nordliga Sverige, östra Baltikum, delar av nordväst-
liga och västra Ryssland, vilket var e! direkt lån från Lundborg.46 

Enligt Günther hade den nordiska rasen under folkvandringstiden etablerat 
germanska stater över hela Europa och utgjort kontinentens härskarskikt, 
dess ariska adel, och dess skönhetsideal. Den grekiska antiken, Roms storhet 
och Renässansen var, enligt Günther, nordiska skapelser. Han anförde a! den 
nordiska rasen länge hållits livsduglig genom a! dess medlemmar av hävd 
praktiserat en ”nedärvd rashygien”47 och hade hyst en nedärvd ”motvilja a! 
blanda sig med de mörkare europeiska raserna”, men nu hotades dess existens. 
Den franska revolutionens ”ohållbara läror” om jämlikhet hade ryckt undan 
hindren för den rasblandning som kom med urbanisering och industrialise-
ring, två olycksaliga processer som möjliggjort för människor med minder-
värdiga arvsanlag a! ta sig fram. Underskikten av de lägre europeiska raserna, 
de västliga, ostliga och ostbaltiska raserna, fann inte massamhället själsligt 
motbjudande, utan tvärtom särskilt lämpat för dem. Den nordiska männi-
skan behövde däremot e! friare, mer begåvat och heroiskt, mindre instängt 
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och enformigt liv. Günther höll med Gobineau: om ingen förändring inträder 
innebär de!a ”Västerlandets undergång”48 

Vilken ras är italienare?
För Mussolini var Günthers idéer om den nordiska rasens överlägsenhet och 
dess betydelse för den hellenska antiken, romarrikets storhet och den italien-
ska renässansen megalomaniska fantasier sprungna ur de tyska stammarnas 
andliga fa!igdom. ”Tre!io århundradens historia tillåter oss a! med överse-
ende beklaga sådana doktriner från andra sidan Alperna upprä!hållna av folk 
som inte var skrivkunniga då Rom hade Caesar, Vergilius och Augustus”.49 
Mussolini kallade sig gärna rasist, men uppfa!ade ras främst som en andlig 
”känsla”. Först på 1930-talet tog han in den moderna rasvetenskapen i hopp 
om a! en rasidentitet skulle ena det italienska folket, men "ck genast problem. 
För vilka var italienarna? Var italienarna av den nordiska rasen, den alpinska 
rasen, eller Medelhavsrasen? Eller var italienarna en manifestation av roma-
nità, den andliga kra# som förts vidare från antikens Rom och absorberat alla 
raser den kom i kontakt med i en unik latinsk ras? 

De konkurrerande forskare och fascistiska kulturinstitutioner Mussolini "nan-
sierade grälade om svaren. Tvisterna om huruvida ”ras” främst skulle förstås i 
biologiska eller andliga termer skar genom lägren. Rasbiologer fanns främst 
företrädda bland nordicister, medan de forskare som talade om en latinsk 
Medelhavsras i huvudsak såg ras i andliga och kulturella termer.50 Kon&ikten 
förstärktes av Mussolinis totalitära anspråk på a! själv läsa och kontroll era 
&oran av rasvetenskapliga publikationer och avgöra vilka forskningsresultat 
som var korrekta, samtidigt som han själv ständigt by!e fot mellan de olika 
lägren. Vindkänsliga forskare, måna om tjänster och anslag, sökte följa med 
i svängarna, medan ledande företrädare för den ena eller andra linjen kas-
tades mellan upphöjelse och fördömanden. Nordicisterna lyckades under 
några korta år 1936–1938 vinna den fascistiska statens gehör för linjen a! 
italienarna var en nordisk-arisk ras. Tesen chockade fascistiska aktivister och 
allmänhet. Skulle Rom och Renässansen vara germanskt? Motståndarna till 
den nordiska tesen framhöll a! ”arier” var benämningen på en språkgemen-
skap, inte en ”ras”. A! italienska och tyska var ”ariska” (indoeuropeiska) språk 
innebar inte a! italienare och tyskar var samma folk. Italienare hade föga a! 
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lära av ä!lingarna till de germanska barbarer, goter och vandaler som under 
Roms fall invaderade italienskt territorium, men lämnat den romerska kultur-
 en (romanità), den latinska rasens andliga essens, intakt vilket ”bevisades” 
av dess på ny!födelse under Renässansen och etableringen av den fascistiska 
staten. Idén om en överlägsen latinsk Medelhavsras vann, trots tyska protester, 
gen klang också hos Mussolini, som i slutändan skåpade ut den biologiska ras-
teorin som ”tor#ig” och återgick till a! tala om den fascistiska rasens på ny!-
födelse i termer av ande, kultur och viljestyrka.51

Rasbegreppets utfasning
E#er de fascistiska regimernas fall 1945 kom det biologiska rasbegreppet suc-
cessivt a! fasas ut som både vetenskapligt och etiskt ohållbart. ”Mänskligheten 
kommer sent a! glömma de orä!visor och bro! som ge! [termen] ’ras’ så tra-
giska övertoner”, skrev Unesco i inledningen till den utredning av ”rasfrågan” 
som publicerades år 1950.52 De ”fördomar och okunskaper” som bar upp ”dok-
trinen om människans och rasernas ojämlikhet” – identi"erad som kärnan i 
fascismens ideologi och praktik – hade enligt Unesco få! utrymme på grund 
av den stora förvirring som rådde i vetenskapssamhället kring ras frågan. Därav 
behovet a! reda ut vad vetenskapen har a! säga i samman hanget. Unesco 
vidgår a! rasism inte enbart är en kunskapsfråga. Rasism är en ”ideologi”  och 
en ”känsla” som ”involverar övertygelsen om en inneboende och absolut över-
höghet för en godtyckligt de"nierad människogrupp över andra lika godtyck-
ligt de"nierade grupper” och har som sådan o#a utvecklats i strid med veten-
skaplig metod. Likväl ansåg Unesco det nödvändigt – om än otillräckligt – a! 
vetenskapssamfundet försåg mänskligheten med e! vetenskapligt underbyggt 
ställningstagande i rasfrågan och en de"nition av ”ras” som forskningen kunde 
enas om. Unesco samlade därför en expertgrupp om nio ledande forskare i 
psykologi, "loso", sociologi och antropologi som tog fram e! underlag som 
däre#er sändes ut för sakkunniggranskning till e! drygt dussin tal andra fors-
kare, däribland Göran Dahlberg, som tagit över e#er Herman Lundborg som 
direktor för det rasbiologiska institutet i Uppsala, och Gunnar Myrdal som le! 
den monumentala studien av rasfrågan i USA, An American Dilemma (1944). 
Unescos utredning kom däre#er a! revideras 1951, 1967 och 1978, vilket dis-
kuteras av Edda Manga i denna volym, men det är den ursprungliga texten, som 
inledde rasbegreppets utfasning, som står i centrum här.
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Dokumentet slår redan i första stycket fast a! forskningen generellt är överens 
om a! mänskligheten är en och a! alla människor har e! gemensamt ursprung. 
Medan antropologer tidigare tvistat om rasklassi"ceringens principer och hur 
många raser som "nns, sägs de &esta antropologer idag vara överens om a! 
samtidens mänsklighet kan indelas i tre kategorier: mongoloider, neg roider 
och kaukasier. Klassi"ceringen är dynamisk, föränderlig över tid, inte statisk; 
dagens kategorier är inte samma som gårdagens och kommer sannolikt ha 
förändrats i framtiden. De enda nedärvda särdrag som motiverar in delningen 
är fysiska och utseendemässiga och det är större variation inom en grupp än 
mellan grupperna. Forskningen kan inte påvisa någon nedärvd skillnad mellan 
olika raser vad gäller inre mentala egenskaper, vare sig i fråga om intelligens 
eller temperament. Vetenskapen är överens med Konfucius: ”Männ iskans 
natur är densamma, det är deras vanor som skiljer dem åt.” Dessa vanor sägs 
vara ”kulturellt” och inte genetiskt betingade och kan, enligt Unescos expert-
grupp, bä!re förklaras med hänvisning till skilda ”kulturhistoriska erfaren-
heter” än biologisk ras.

Utredningen vidgår a! det är stor skillnad på vad forskningen säger om ras-
frågan och vad människor i allmänhet anser. Genom historien har olika na-
tionella, religiösa, geogra"ska, lingvistiska och kulturella grupper felaktigt 
benämnts ”raser”. Amerikaner, engelsmän och fransmän är inte olika ”raser”.  
Inte heller är katoliker, protestanter, muslimer eller judar ”raser”, ej heller 
grupper som talar engelska eller något annat språk. Enligt Unescos utredning 
är ”ras” i all praktisk bemärkelse inte så mycket e! biologiskt fenomen som 
en ”social myt”. ”När vi talar om mänskliga raser” vore det, framhåller expert-
gruppen, ”bättre att släppa termen ras helt och hållet och istället tala om 
etniska grupper”.53 

Förslaget kom a! påverka språkbruket i svensk forskning och samhällsdeba!, 
där ”etnicitet” i stort ersa! ”ras”. Inom discipliner som statsvetenskap, soci-
ologi, socialantropologi, etnologi, kulturgeogra" och historiska ämnen blev 
”etnicitet” under e#erkrigstiden e! priviligierat begrepp för a! organisera, 
kategorisera och studera mänsklig skillnad och sociala relationer mellan olika 
folk och folkgrupper. En undersökning av svenska dagstidningar på 1990-
talet visade a! ordet ”ras” nästan helt hade förvunnit från medieprosan. Mot 
slutet av 1990-talet förordade regeringen a! begreppet ”ras” skulle undvikas 
i o%entliga sammanhang (förutsa! a! det gällde människor).54 En utredning 
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(SOU 2001:39) om e%ektivt skydd mot diskriminering och utfasning av ras-
begrepp et ur lagtexter kom fram till a! ”ras” enkelt kunde utgå då ”samma 
person  er” som avses med ”ras” skulle omfa!as av begreppet ”etnisk tillhörig-
het”.55 ”Fördelen med a! använda e! begrepp som ’etnisk grupp’ är a! det är 
e! vi! begrepp, utan den negativa belastning som ordet ras har”, samtidigt 
som det ”anses inkludera de grupper som avses [med begreppet ras]”. 56 I den 
svenska regeringsformen ersa!es ”ras” genom a! ”annat likande förhållande” 
lades till som en slinga e#er u!rycken ”etniskt ursprung” och ”hudfärg”. 

I linje med utvecklingen föreslog integrationsminister Erik Ullenhag år 2014 
a! kvarvarande rester av rasbegreppet skulle ”rensas ut” ur svensk myndighets-
prosa och lagtexter e#ersom ras har en ”negativ klang”.57 Förslaget orsakade en 
livlig deba! där företrädare för bland andra Afrosvenskarnas riksförbund ansåg 
a! en utfasning av rasbegreppet skulle försvåra arbetet mot strukturell diskri-
minering.58 Måhända för a! undvika vidare uppståndelse bakade regeringen 
in uppdraget a! utreda en sista utmönstring av rasbegreppet i en utredning om 
”Stärkt skydd av transpersoner”, under den inte helt transparenta rubriceringen 
”och översyn av vissa termer”.59 Den särskilda utredaren Erika Hemtkes bedöm-
ning blev a! rasbegreppet inte kunde tas bort ur lagtexter mot rasdiskrimine-
ring, hatbro!, folkmord och bro! mot mänskligheten. ”En sådan utmönstring 
bör därför inte ske”. Istället föreslogs a! termen ”ras” i dessa fall skulle kvali"ce-
ras med ”föreställd”.60 I andra lagtexter61 fann utredaren däremot a! det kunde 
vara ”lämpligt a! ersä!a ’ras’ med u!rycket etnisk tillhörighet”, eller slingan 
”andra liknande förhållanden”, som underförstå! sy#ar på ”ras”.62 

A! rasbegreppet fasas ut innebär, som David Goldberg visat, inte a! det rasist-
iska skillnadstänkandet och skillnadsgörandet nödvändigtvis försvinner, utan 
snarare a! det går under jord och bäddas in i alternativa termer som etnicitet 
och kultur.63 Talet om etnicitet i svensk myndighetsprosa och o%entligt tal är, i 
linje med den tankegång som aviserades av Unescos expertgrupp, e! annat sä! 
a! tala om ras. Då ”etnicitet” gör samma jobb som den mer belastade termen 
”ras”, kan rasbegreppet mönstras ut utan a! det gör någon större skillnad, som 
SOU 2001:39 framhöll. Rastänkandets bärande idé om nedärvda gruppspeci-
"ka egenheter kan således fortsä!a a! färdas omarkerat – och därmed svårare 
a! få syn på – i talet om de andras ”etni citet”. ”Det är i etniciteten som vi tror 
oss "nna nyckeln till identiteten”, konstaterade Aleksander Mo!uri som före-
slår termen ”etnotism” för a! förstå den särskilda typ av skillnadstänkande som 
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oavbrutet pågår i en tid av etnicitetsbaserad identitets"xering.64 Ibland hemfal-
ler både forskning och media åt ren mystik, som i talet om ”etniska relationer”, 
som vore etniciteter personer som kunde dejta, umgås, komma överens eller bli 
ovänner. Precis som med rasbegreppet förblir det oklart var gränserna mellan 
olika ”etniciteter” går, vad som förmedlar ”etnisk identitet”, själva etniskheten, 
mellan generationerna och vad som händer med avkomman då personer med 
olika ”etnisk bakgrund” eller ”härkomst” blandas, vilket också tycks gälla för 
begrepp som ”kultur” och ”religion”, två termer som jämte etnicitet seglat upp 
som benämning på hela folkgrupper, civilisationer, och historier, när kollektiv 
skillnad mellan olika slags människor skall göras, hanteras, värderas och tänkas  
begreppet ”ras” förutan. 



Statistik och rasism.  
Unescos vändningar  
i ”rasfrågan”
Edda Manga
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Inledning
Hur kom di%erentierad befolkningsstatistik e#er raskategorier a! bli upp-
fa! ad  som e! möjligt – ja, enligt vissa oundgängligt – antirasistiskt verktyg? 
De!a kapitel belyser frågan genom a! analysera Unescos historiska vändning-
ar  mellan 1950 och 2021 angående rasbegreppets vetenskapliga användbarhet 
och politiska implikationer ur e! styrningsrationalitetsperspektiv.

Merparten av den historiska forskningen om både befolkningsstatistik och 
styrningsrationaliteter, eller governmentaliteter, fokuserar på hur dessa varie-
rar  i en viss nationell kontext över tid. Studien av de politiska striderna som 
äger rum på nationell nivå räcker emellertid inte för a! förklara fenomen 
som struktureras av transnationella organ och transnationella processer, av 
begrepp, metoder och praktiker som skapats internationellt och villkorar 
synen på hur nationalstater ska agera eller hur de bör utvecklas. I de!a kapitel 
studeras därför diskursiva förändringar kring befolkningsstatistik och rasism i 
relation till transnationella styrningsformer. 

Den historiska relationen mellan  
rasism och befolkningsstatistik 
Nationalstatens folk

Raskategorisering som statligt styrningsverktyg är e! modernt fenomen 
knutet till nationalstaternas utveckling. O(ciella folkräkningar och statlig 
befolknings statistik har visserligen genomförts och samlats av centraliserade 
stater och imperier långt bak i historien. Demogra"historiker har till exempel 
kunnat rekonstruera folkräkningsformulär från forntida Egypten med detalje-
rade redovisningar av hushållen 1990–1780 före vår tideräkning.1 Dessa äldre 
folkräkningar genomfördes i sy#e a! kartlägga ska!underlaget, den disponibla 
arbetskra#en eller tillgången till soldater som en centralmakt kunde räkna 
med. De innehåller inga uppgi#er om populationens sammansättning med 
avseende på etnicitet eller på vad modernare stater kategoriserade som ”ras”. 

Intresset för den etniska och/eller rasmässiga mångfalden under en stats juris-
diktion uppkom till stor del på grund av introduktionen av nationsbegreppet 
som organisatorisk politisk princip, i förening med kunskapsutvecklingen inom 
natur "loso"n.2 Nationernas framväxt går hand i hand med en aritmetisering av 
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världen som spred sig under 1600-talets andra häl#. Sir William Pe!y (1623–
1687) myntade begreppet ”politisk aritmetik” 1662 i samband med konstitue-
ringen av Dublin Royal Society, vars mission var a! väga, mäta och experiment -
era.   Pe!y de"nierade den politiska aritmetiken som en metod för a! u!rycka 
den samhäll eliga verkligheten i si%ror och må!, a! endast använda sig av argu-
ment  grundade i sinnesintrycken och räkna med de orsaker som var synliga i 
naturen – till skillnad från de opinioner som baserades i intellektet, viljan eller 
passionerna. Nationens begär och den politiska aritmetikens dynamik fören-
ade sig i viljan till folkräkning vars grundläggande fråga är: vilka är folket?3 

Hur folket som mätbart objekt konstrueras hänger samman med hur nationen 
föreställs. Teoretiskt se! "nns en skillnad mellan blodsrä!sprincipen (jus sangu-
inis) och territorialrä!sprincipen (jus soli). I situationer där nationen föreställs 
som en blodsbaserad överhistorisk gemenskap är det sannolikt a! folket kon-
strueras som e! biologiskt eller icke förvärvningsbart kulturellt fenomen. I de 
fall där nationen föreställs som en territoriellt baserad politisk gemenskap är det 
sannolikt a! folket konstrueras i förhållande till politiska kategorier (formellt  
medborgarskap, födelseland) eller individuella identi"eringar (patriotisk an-
slutning). Befolkningsstatistiken i demokratiska stater följer på en manifest nivå 
vanligen det sistnämnda sä!et a! konstruera mät objekten. Samtidigt framställs 
o#a personer som tidigare ha# annat medborgar skap, har dubbelt medborgar-
skap, är födda eller har föräldrar som är födda i e! annat land, som hörande till 
en egen kategori som på olika sä! är annorlunda eller problem atiska i förhåll-
ande till den politiska gemenskapen, vars gränsdragningar indirekt ändå tycks 
vila på essentialistiska föreställningar som ras och etnisk tillhörighet.4

De moderna folkräkningarna betraktades till en början som statshemligheter, 
men kom under 1800-talet a! systematiseras och behandlas som o%entliga 
källor för vetenskaplig forskning. Adolphe Quetelet (1796-1874) samlade sta-
tistik  om olika företeelser i samhället, exempelvis självmord och bro!sbenägen-
het, på 1830-talet.5 Han observerade a! samhällsfenomen har en viss förutsäg-
barhet när de analyseras på makronivå och utvecklade uppfa!ningen a! det 
går a! formulera kunskap om samhället på samma sä! som naturlagar i fysiken; 
e! vetenskapsområde han benämnde ”social fysik”.6 Quetelet använde medel-
värdet för a! beskriva de normala förhållandena i e! land eller i annat samhälls-
kollektiv och myntade begreppet ”den genomsni!liga mannen” (l’homme 
moyen), en typisk individ som har de typiska egenskaperna hos en nation.
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Medan Quetelet använde statistik för a! skapa en homogen bild av nationen 
använde Francis Galton statistiken för a! visa skillnader mellan klasser i en 
nation.7 Hans tro a! intellektuella förmågor var ojämnt fördelade kom a! bli 
en drivande kra# för utvecklingen av rasstatistik.8 Denna tanke var grund-
läggande för socialdarwinismen, såsom den utvecklades av Herbert Spencer 
(1820–1903). Enligt socialdarwinismen motsvarades den darwinistiska 
selektionsteorin av liknande sociala processer, vilket enligt Spencer under-
stödde politisk "loso"ska teorier såsom laissez-faire liberalismen och idén om 
ekonomisk utveckling.9 Vanligen antog socialdarwinistiska teorier a! den vita 
rasen var den mest utvecklade och a! andra raser var dömda a! försvinna. I 
en av &era intressanta vändningar i relationen mellan befolkningsstatistik och 
rasism kom tesen om den vita rasens överlägsenhet i form av högre överlevnad 
senare a! vederläggas av befolkningsstatistisk forskning.10

Socialdarwinismen åtföljdes av den mindre segervissa rashygieniska teorin.  
Rashygienister proklamerade européernas biologiska överlägsenhet, men be-
kymrade sig över deras låga reproduktiva takt. De tänkte sig a! samhällets ut-
veckling, sociala skyddsnät och migration ledde till a! underlägsna individer 
i större utsträckning överlevde, vilket i sin tur ledde till social degeneration. 
Datainsamling och befolkningsstatistik användes som kunskapsunderlag till 
stöd för politiska åtgärder mot denna degenering: restriktiv migrationspolitik, 
rashygieniska äktenskapslagsti#ningar, stöd till familjebildning hos sunda par, 
samt steriliseringar av defekta eller ovärdiga element av befolkningsstocken. En 
stor del av de som bedömdes som defekta och ovärdiga tillhörde befolknings-
grupper som betraktades som icke tillhörande det nationella folket.

O(ciella kategoriseringar i statlig statistik re&ekterar representationer av 
folket och existerande sociala strati"eringar, som Alireza Behtouis bidrag i 
denna volym visar. Vilka kategorier som skapas, och vilka sociala objekt de 
bidrar till a! karva ut, villkoras av historiska och politiska processer och för-
handlingar: erövringar, annekteringar, gränsför&y!ningar, demogra"ska för-
ändringar, och förändringar i styrke förhållandet grupper emellan. O(ciella 
kategoriseringar påverkar i sin tur samhällets strukturella gruppindelning och 
hur majoritetsbefolkningen konstitueras. O%entlig statistik och dess katego-
ri er deltar på så vis i konstruktionen av social verklighet.11 
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Det handlar om dynamiska processer. Stater konstruerar inte raser från ingen-
ting, utan genom a! tillskriva sektioner eller sni! av en population en symbol-
isk betydelse som har materiella konsekvenser. Det är inte säkert a! o(ciella 
klassi"ceringar som inte har e! fäste i social praktik lyckas forma identiteter, 
men det är sannolikt a! identiteter formas över tid om klassi"kationen har 
systematiska symboliska och materiella konsekvenser för de klassi"cerade.12

De koloniala andra

Om nationalstatens grundläggande operation är a! konstruera en folk enhet   
på mytiska, formella, politiska eller kulturella grunder är kolonial maktens 
grundläggande operation a! generera kolonial skillnad. Kolonialism  en 
skapar två ”folk”: de koloniserade (infödingarna, de transatlantiskt överför-
da  slavarna) och kolonisatörerna (bosä!arna, befolkningen i moder landet) 
och exkluderar de koloniserade från kolonialmaktens politiska gemen-
skap och rä!igheter.13  En koloni är en form av politisk och social organisa-
tion där ”e! folk” eller ”nation” styr över ”andra folk” eller ”nationer” och 
dispon er  ar     de resurser som "nns på kolonins territorium i folkets namn. 
Ras kategori  sering och rasdi%erentierad datainsamling var därför e! viktigt 
instru ment för den koloniala administrationen och diskursproduktionen  
och utmynnade o#a i "nförgrenade system för rasklassi"cering.

Åtminstone fram till 1700-talet vilade det nationella och det koloniala 
rasgörandet på religiös kunskapsgrund, vilket också diskuteras av Ma!ias 
Gardell i denna volym. Det handlade om teorier om Guds uppdrag, till speci-
"ka nationer i den europeiska kristenheten, a! styra i världen. I Spanien 
katego riserades kristna spanjorer från familjer som varit kristna i generationer 
som blodsrena. Konvertiter från judendom och islam ansågs vara av smutsigt 
blod. Delar av de!a tänkande kom a! överföras till den nya världen i form 
av kategorier som ”kristendomens "ender”.14 Frågan om vad för slags varel-
ser  den nya världens invånare var diskuterades utifrån Aristoteles inspirerad 
natur rä!slära. I den engelskspråkiga världen spelade begreppet ”Guds försyn” 
(divine providence) en viktig roll. Det var impregnerat av idéer om utvaldhet 
parat med rasistiska föreställningar om över- och underlägsenhet. 

På 1700/1800-talet växte den vetenskapliga rasismen fram utifrån det kate-
goriseringsparadigm som insti#ades av Carl von Linné. Datainsamling där 
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mänsk lig variation delas in i e! fåtal kategorier blev e! etablerat forsknings-
område. Morfologiska kriterier, såsom hudfärg, hårtextur och liknande an-
vändes tillsammans med e! slags etnogra"ska observationer om språklig och 
kulturell skillnad. Under upplysningen fanns det dock motstånd från religiöst-
    håll mot a! ”räkna folket”, vilket ansågs strida mot den gudomliga viljan.15  
När behov av befolkningsstatistik påtalades var det kopplat till ”koloniernas 
problem”. Nationalekonomen $omas Robert Malthus hade påpekat a! 
koloni ernas befolkning ökade med större hastighet än moderlandets, vilket 
kunde leda till a! kolonierna överträ%ade kolonialmakten i befolkningsmängd 
och makt.16  Det gav upphov till en stor deba! kring e%ekterna av emigration 
till kolonierna för moderlandets befolkningsmängd och ekonomiska styrka.17 

Under det tidiga 1900-talet kom genetiken a! få en dominerande ställning 
inom rasvetenskapen. Disciplinens utveckling ledde till a! det alltför statiska       
rasbegreppet övergavs till förmån för ”populationer”. Rasstatisktikens centrum 
över&y!ades till psykologin, där IQ-testerna kom a! skapa rasskillnadernas 
nya ”empiri”.18 Samtidigt introducerades en motdiskursiv orientering inom 
human vetenskaperna där kategorier som betecknar sociala skillnader kom a! 
betraktas som sociala konstruktioner. Från 1960-talet etablerades en social-
konstruktivistisk förståelse som kopplade social normalitet och avvikelse till 
maktförhållanden snarare än verkliga objekt. Forskningen kom fram till a! 
etnicitet, liksom ras, bygger på skillnads produktion i meningen a! en etnisk 
grupp de"nieras i relation till andra etniska grupper snarare än till inneboende 
egenskaper. Inom statistisk forskning fortsa!e dock ras- och etnicitets variabler   
a! utformas utifrån en realistisk epistemologi där ras och etnicitet framstod 
som entydiga, stabila över tid och möjliga a! permanent knytas till enskilda in-
divider.19 E%ekten blev en metodknuten objekti"ering av ras och etnicitet, där 
raskategorier tenderar a! tolkas som orsaksvariabler till olika sociala fenomen.

Sammanfa!ningsvis kan vi konstatera a! befolkningsstatistik historiskt har 
spelat en viktig roll i produktionen av ras- och etnisk skillnad som exkluderings- 
och strati"eringsinstrument i nationsbildningar och kolonial administration.20 
Det "nns också starka historiska band mellan di%erentierad befolkningsstatis-
tik och rasvetenskap som kunskapsgrund för rasistiska politiska praktiker som 
rashygien och bostadssegregation. 
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Unescos vändningar i rasfrågan 
Mot denna historiska bakgrund kan det te sig förvånande a! ras- och 
etnicitets indelad befolkningsstatistik under de senaste decennierna blivit e! 
av de centrala antirasistiska styrningsverktyg som ly#s fram i policy dokument 
och handlings planer mot rasism framtagna av transnationella organisa-
tion er. En viktig roll i de!a har FN:s organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur, Unesco, spelat. Under 1950-talet positionerade sig Unesco i de-
ba!en om rasfrågan genom a! föreslå begreppets avska%ande och genom-
föra en upplysningskampanj mot rasfördomar som spred den vetenskapliga 
uppfa!ningen a! ras är en social myt som kostat oräkneliga liv och lidande.21  
Femtio år senare, på Världskonferensen mot rasism i Dublin 2001, var Unesco 
drivande i e! policyarbete för a! få FN:s medlemsstater a! förbinda sig till 
a! samla rasdi%erentierad data om befolkningens livsvillkor, utsa!het för 
hot och våld och tillgång till ekonomiska, sociala och kulturella resurser och 
rä!igheter. 

År 2004 initierade Unesco nätverket European Coalition of Cities against 
Racism (ECCAR). Nätverket upprä!ade e! tiopunktsprogram för städers 
arbete mot rasism som inkluderade inrä!andet av ”formella sä! a! samla data 
och information om rasism och diskriminering” genom a! ”införa relevanta 
variabler i sin datainsamling”. De!a var grundläggande för introduktionen av 
denna policyinriktning i Sverige, exempelvis i den svenska kommunen Bot-
kyrka  som René León Rosales belyser i si! bidrag i denna volym.22

Unescos vändning angående den vetenskapliga och politiska användbarhe-
ten av rasdi%erentierad statistik utgör givetvis ingen uppmaning a! återgå till 
e! slags ontologiskt realistiskt rasbegrepp av det slag som organisationen be-
kämpat under e#erkrigstiden. Från nutidens perspektiv framstår det snarare 
som en självklarhet: e#ersom rasism, trots a! raser är sociala konstruktioner, 
fortsä!er a! ha negativa e%ekter för utsa!a grupper, behövs det systematisk 
kunskap om rasismens e%ekter för olika befolkningsgrupper för a! bä!re 
bekämpa rasism. Det som framstår som självklart vid en viss historisk tid-
punkt är dock aldrig så självklart från e! historiskt perspektiv. I de följande 
avsni!en följer vi Unescos vändningar i ”rasfrågan” i relation till förändringar 
i transnationell styrning.
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Expertuttalandena 1950 och 1951

I juli 1950 publicerade Unesco si! berömda expertu!alande, Declaration 
d’experts sur les questions de race.23 Dokumentet markerar e! dramatiskt ski#e 
i rasvetenskapens ställning och en omprövning av rasbegreppets användbar-
het. Ras, som benämning på en biologiskt baserad intellektuell, moralisk och 
kapacitetsmässig skillnad mellan människor, blev vetenskapligt ogångbar. För 
det vetenskapliga ifrågasä!andet av rasbegreppet var utvecklingen inom an-
tropologin viktig. Både kulturantropologer och civila rä!ighetsaktivister hade 
ifrågasa! föreställningen om ”färgade” människors biologiska och kulturella 
underlägsenhet i decennier före kriget. Unescos expertu!alande från 1950 
utarbetades av antropologiskt och sociologiskt inriktade forskare, Ashley 
Montagu, som förde pennan, hade varit student till Franz Boas.24 Expert-
u!alandet var kulmen av &era decenniers inomvetenskapligt ifrågasä!ande 
och både organiserad och oorganiserad antirasistisk kamp. 

Från e! geopolitiskt perspektiv var Unescos roll i utformandet av en trans-
nationell antirasism kopplad till USA:s anspråk på global dominans e#er 
kriget.25 Politiska ledare började artikulera speci"citeten i amerikanskt världs-
ledarskap i kontrast till nazism, med hänvisning till en antropologisk kritik av 
rasism och till kulturell internationalism. Denna utrikespolitiska linje integrer-
ades i målbeskrivningen för den organisation som kom a! bli Unesco.26 Från 
amerikansk synvinkel betraktades Unesco som e! ny! instrument i landets 
utrikespolitik som artikulerades i termer av a! hjälpa andra folk a! förbä!ra 
sin hälsa och livsstil så a! de kunde utveckla frihet, demokrati och större köp-
kra#.27 Det sågs också som e! världsomspännande pedagogiskt uppdrag. I e! 
tal till kongressen hävdade president Harry S. Truman a! om USA utby!e 
lärare med alla länder i världen, och amerikanska lärare gavs tillfälle a! förklara 
USA:s ståndpunkt där, skulle det inte dröja länge förrän situationen i världen 
skulle likna den situation som rådde mellan USA:s 48 stater.28 Den strategiska 
geopolitiska roll som USA tillskrev Unesco avspeglades i landets ekonomiska 
investering i organisationen: från 1946 och genom hela 1950-talet stod USA 
för drygt 30 procent av Unescos budget.29 

Unescos centrala betydelse i utformningen av en transnationell antirasistisk 
politik e#er Andra världskriget kan dock inte reduceras till den utrikes politiska 
roll som USA ville ge organisationen, utan beror snarare på a! Unesco blev en 
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institution som gav rum åt både inomvetenskapliga strider, icke statliga anti-
rasistiska rörelsers krav och geopolitiska styrkemätningar. 

Expertu!alandet från 1950 börjar med en hänvisning till Unescos 
grund dokument: 

Mänskligheten kommer sent a! glömma orä!visorna och bro!en som 
gav ordet ”ras” sådana tragiska övertoner.30

Expertu!alandet om rasfrågan framställs som en logisk följd av organisatio-
nens sy#e  a!  försvara mänskliga rä!igheter och de demokratiska principerna 
värdighet, jämlikhet och ömsesidig respekt mellan människor. E#ersom 
krigets händelser sades ha ha# sin grund i en ”ojämlikhetsdoktrin” grundad på 
okunnighet och fördomar, skulle Unesco bekämpa dessa rasfördomar genom 
a! sprida vetenskaplig kunskap.31 För a! de!a skulle kunna göras måste forsk-
ningsläget förklaras och en de"nition formuleras som alla berörda vetenskaps-
grenar kunde komma överens om. Expertu!alandet utarbetades i Paris av e! 
tiotal forskare och skickades sedan till andra experter runt om i världen vilka 
undersökte den och i vissa fall föreslog ändringar.32 

Expertu!alandet börjar med a! fastslå a! mänskligheten är en. Arten homo 
sapiens. Alla levande människor delar samma ursprung och skillnader som 
uppstår mellan människor är en följd av evolutionsfaktorer såsom isolering, 
genetisk variation, hybridisering och naturligt urval. Dessa faktorer leder till 
a! det uppstår grupper med varierande grader av stabilitet och skillnad. Från 
biologisk synvinkel är mänskligheten uppdelad i olika populationer som har 
en högre frekvens av en viss gen eller &era gener gemensamma. De gener som 
skiljer olika grupper från varandra är väldigt få. Likheterna mellan människor 
är långt större än skillnaderna. Populationerna är &ytande, vissa försvinner, nya 
skapas, gamla omformas. Expertu!alandets sammanfa!ning av forsknings-
läget i fråga om ”raser” knyter därmed ras till bio logisk utveckling och genetik. 

Sedan går texten över till en kritik av hur begreppet ras används av ”de &esta”. 
Expertu!alandets förfa!are hävdar a! människor i gemen väljer a! kalla vilken 
grupp som helst för ”ras”. I vardagligt tal förväxlas ras med nationella, religiösa,  
geogra"ska, språkliga och kulturella grupper. Expertu!alandet tillbakavisar en 
sådan användning:
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[...] självklart är amerikaner ingen ras, och så är inte heller engelsmän, 
fransmän eller någon annan nationell grupp. Katoliker, protestanter, 
muslimer och judar är inte raser, inte heller är grupper som talar eng-
elska eller något annat språk därigenom möjliga a! de"niera som en 
ras; folk som bor på Island eller i England eller Indien är inte raser; 
inte heller är folk som kulturellt är turkiska eller kinesiska, eller något 
sådant, på den grundvalen möjliga a! beskriva som raser.33

För a! undvika dessa ”misstag som görs när man talar om raser” vore det bäst 
a! bli av med begreppet ras helt och hållet och istället tala om etniska grupper, 
konkluderar experterna. 

Texten presenterar således motsägelsefulla utsagor om rasbegreppets veten-
skapliga status. I vissa stycken beskrivs raskategoriseringar som värderingsfria 
indelningar av människor som mer eller mindre temporärt delar vissa gene-
tiska eller utseendemässiga egenskaper. I andra stycken framställs raskategori-
seringar som fördomar och politiskt drivna sociala myter. Expertu!alandet 
innehåller e! stycke om tre raskategorier som kan ”observeras i nutiden”: ”den 
mongoloida divisionen”, ”den negroida divisionen” och ”den kaukasoida divi-
sion en”.34 Experterna hävdar a! dessa tre kategorier accepteras av ”de &esta an-
tropologer” men a! de inte är kopplade till intellektuella egenskaper och a! det 
inte "nns något vetenskapligt stöd för a! det skulle "nnas biologiska skillna-
der med avseende på intellektuell förmåga hos olika grupper inom människo-
arten. Experterna påpekar a! IQ-tester inte kan särskilja mellan biologiska 
egenskaper och egenskaper som följer av uppväxt, utbildning och miljö, vilket 
indikerar en underliggande kon&ikt med en viss form av psykologisk forsk-
ning. Det "nns inga skillnader i begåvning mellan de olika raserna, insisterar 
experterna, men känner sig ändå nödsakade a! lägga till a! jämlikhets       prin-
cip   en inte är beroende av a! det inte "nns skillnader i begåvning hos de olika 
raserna. Enligt expertu!alandet "nns det inte vetenskapligt underlag för a! 
rasskillnader skulle ligga till grund för kulturskillnader eller skillnader mellan 
civilisationer. Däremot "nns det underlag för a! historiska omständigheter är 
en förklarande faktor för kulturella och civilisatoriska skillnader. 

Expertu!alandet utmynnar i konstaterandet a! ras, i all praktisk bemärkelse, 
är en social myt som har orsakat stort lidande. Bortom ras och rasism "nns 
en människa som kännetecknas av plasticitet, socialitet och medfödda anlag 
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för samarbete och vars biologiska egenskaper har varit och är i ständig föränd-
ring.35 De!a konstaterande har uppenbara politiska implikationer i sin histo-
riska kontext, e! av de påståenden från expertu!alandet som citerades &itigast i 
nyhets förmedlingen när det kom ut var exempelvis a! det inte "nns någon bio-
logisk grund för a! förbjuda gi#ermål mellan människor av olika rasgrupper.36

Forskare inom vetenskaper där rasforskning varit framträdande, såsom fysisk 
antropologi, genetik och psykologi kände behov a! invända mot 1950 års 
expertu!alande och dess anspråk på a! tala för hela vetenskapssamhället. 
Medan det publika mo!agandet av expertu!alandet i allmänhet var positivt, 
visade det sig vara inomvetenskapligt kontroversiellt.37 E! ny! expertu!a-
lande formulerades av forskare inom zoologi, medicin, fysisk antropologi, 
psykologi och genetik vilka samlades i Unescos högkvarter i Paris redan året 
därpå.38 Det publicerades under titeln Statement on the nature of race and race 
di$erences i juni 1951. Den är iögonfallande lik det första u!alandet och läsaren 
måste vara uppmärksam för a! uppfa!a skillnaderna som betonar aspekter 
som i "nns inbakade i det första expertu!alandets kontradiktioner. Unescos 
andra expert u!alande om ras, från 1951, etablerar liksom den första a! alla 
nu levande människor tillhör en enda art, homo sapiens, och a! alla normala 
individer av denna art, ”oavse! ras”, är i grunden formbar, vilket innebär a! 
människans intellektuella och moraliska liv villkoras av vad hon får för träning 
och vilken fysisk och social miljö hon vistas i.39 Ras är en i sig neutral ve-
tenskaplig kategorisering, som ”enhälligt betraktas av antropologer som e! 
kategoriserings instrument, som ger en zoologisk inramning inom vilken olika 
grupper av människor kan ordnas och evolutionära processer studeras”.40 I 
”antropologisk mening” refererar ras till grupper av människor som har ärvda 
fysiska egenskap er som särskiljer dem från andra grupper. Dessa skillnader 
sägs vara resultat    av evolutionära processer inom arten betraktade vid en spe-
ci"k tidpunkt. De är föränderliga och skillnader mellan individer inom samma 
ras är större än skillnaderna mellan genomsni!en i grupperna. Problemet med 
rasbegreppet    är a! det har tagits och tas som intäkt för föreställningar om 
över- och under lägsenhet mellan människor, menar experterna. Ras samman-
blandas med nation ella, religiösa, lingvistiska och kulturella grupper och med 
”folkliga” idéer om överlägsenhet och underlägsenhet. Snarare än a! avverka 
rasbegreppet föreslår 1951 års expertu!alande a! den vetenskapliga stånd-
punkt en klargörs, liksom den etiska ståndpunkten a! ”lika möjligheter och 
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likhet inför lagen, som etiska principer, på intet sä! är beroende av premissen 
a! människor är lika begåvade”.41

Expertuttalandena 1964 och 1967

Två nya expertutlåtanden tillkom under 1960-talet. Proposals on the biological 
aspects of race från 1964 och Statement on race and racial prejudice från 1967.  
Den förstnämnda sticker ut genom a! den tillkom i Moskva istället för Paris. 

Expertu!alandet från 1964 samlade forskare inom samhällsvetenskapliga, na-
turvetenskapliga och medicinska discipliner från Väst, Öst och Syd och under-
stryker mänsklighetens mobilitet.42 Den mänskliga arten har spridit sig över 
hela världen och har en historia full av migrationer och territoriella expansio-
ner och kontrakt ioner. Både människor och sociokulturella element har rört 
sig geogra"skt, och uppkomna skillnader mellan grupper har minskat genom 
parning, vilket gör mobilitet en viktigare faktor i människans än i djurens hi-
storia   , menar experterna. Rena raser, i meningen genetiskt homo gena popu-
lationer, existerar inte i den mänskliga arten.43 Betraktade som grupper som 
delar vissa egenskaper är mänskliga raser i en ständig process av uppkomst 
och upplösning. Från e! biologiskt perspektiv är det inte möjligt a! tala om 
en generell underlägsenhet eller överlägsenhet hos den ena eller andra rasen: 
framsteg på alla områden grundas mer på kulturell än genetisk överföring. 

Statement on race and racial prejudice från 1967, samlade också forskare från 
runt om i världen.44 Här introduceras rasism, snarare än rasernas existens och 
rasbegreppets användbarhet, som u!alandets problemområde. U!alandet 
formuleras som en intervention i situationen a! rasismen ”fortsä!er” a! 
verka och a! den bryter mot den demokratiska principen a! alla människor 
är födda fria och jämlika i värdighet och rä!igheter.45 Samtidigt har den ”anti-
koloniala revolutionen” på 1900-talet öppnat nya möjligheter för a! eliminera 
”rasismens gissel”.46 Som tidigare u!alanden slår 1967 års expertu!alande fast 
a! alla nu levande människor tillhör samma art och härstamning. Uppdel-
ning en i raser är konventionell och godtycklig, inte kopplad till hierarkier av 
något slag och är av begränsat vetenskapligt intresse. Skillnader i framsteg kan 
inte, utifrån existerande biologisk forskning, förklaras av genetiska skillnader 
utan bör betraktas som e! resultat av kulturhistoriska skillnader. 
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Expertu!alandet ski#ar här fokus från frågan om rasernas existens till 
rasism ens orsaker. Rasism har historiska rö!er, konstaterar experterna.47 
Många former av rasism har uppkommit som en legitimering av erövring, 
förslavande och kolonialt styre och som det socialpsykologiska fenomenet a! 
utse syndabockar för samhälleliga problem och kriser. I de!a sammanhang 
introducerar expertu!alandet tanken a! rasism kan drabba grupper som 
inte utgör raser i biologisk mening. Rasfördomar och diskriminering kan 
uppkomma i relationen mellan etniska minoriteter och dominerande etniska 
grupper i bosä!arsamhällen och även i vissa urbana miljöer där rasfördomar 
uppkommer av socioekonomiska skäl.48 

Rasism är, enligt 1967 års expertu!alande, en ojämlikhetsdoktrin som hävdar 
a! det "nns en vetenskaplig grund för a! rangordna grupper i termer av deras 
psykologiska och kulturella egenskaper som föreställs som oföränderliga och 
medfödda. Konfronterade med biologiska rasdoktriners falskhet har rasismen 
hi!at nya strategier för a! rä!färdiga ojämlikhet mellan grupper. Den har gå! 
tillbaka till religiösa föreställningar om gudomlig avsikt och kulturell skillnad 
som maskerar fortsa!a rasistiska uppfa!ningar.49 

I det här sammanhanget föreslår experterna a! dominerande gruppers tole-
rans    mot minoritetsgrupper, och deras rä!ighet a! o%entligt ge u!ryck för sin 
kultur, upp muntras som bidragande till mänsklighetens gemensamma kultur. 

Expertu!alandet beskriver rasism som kumulativ: diskriminering på en och 
samma gång berövar grupper från lika behandling och presenterar dem som 
problematiska. Gruppen får skulden för sina egna villkor, vilket bekrä#ar och 
utvecklar den rasistiska doktrinen. Rasism har sin grund i samhälleliga system 
och strukturer, menar experterna, även om individer med vissa personlighets-
typer och små grupperingar av viss sort är mer benägna än andra a! öppet 
manifestera rasfördomar.50 Expertu!alandet slår fast a! rasism inte kan un-
dermineras enbart genom a! från biologins synvinkel förklara dess falska pre-
misser. Det krävs också a! psykologer och sociologer visar dess orsaker. Här 
sker också en glidning mellan rasfrågan som kunskapsproblem till frågan om 
rasism som socialt och politiskt problem som pockar på åtgärder.

Kunskaper om mänsklighetens enhet bör "nnas med i skolcurriculum, lärare 
bör göras medvetna om de e%ekter som deras egna fördomar har på eleverna, 
tillgång till arbete och bostad hos o%er för rasism måste förbä!ras både för 
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a! mildra rasismens e%ekter på dessa individer och för a! på lång sikt mot-
verka rasistiska a!ityder och handlingar. Stereotypiserande representationer 
i media bör motverkas och det måste lagsti#as mot rasism och rasdiskrimi-
nering. Vad gäller lagsti#ningsåtgärder förklarar experterna a! även om dessa 
inte kan omedelbart eliminera fördomar kan de, genom a! skydda o%ren från 
handlingar som begås på basis av fördomar, sä!a exempel som på sikt föränd-
rar a!ityderna.51 Vidare krävs det politiska beslut som förändrar sociala och 
ekonomiska villkor som ger upphov till fördomar. Sammanfa!ningsvis menar 
experterna a! utöver a! bekämpa falska uppfa!ningar, måste handlingar som 
har sin grund i dessa uppfa!ningar motverkas och de sociala situationer och 
strukturer som ger upphov till rasism förebyggas genom politiska beslut.

Deklaration om ras och rasfördomar 1978

Unesco antog på sin 20:e allmänna konferens, som ägde rum mellan 28 oktober 
och 29 november 1978, enhälligt en deklaration som kom a! bli e! av de vik-
tigaste transnationella policydokumenten på området: Declaration on Race and 
Racial Prejudice. Deklarationen tar upp &era element från expertutlåtandena, i 
synnerhet utlåtandet från 1967. Den börjar med den sedvanliga hänvisning en 
till förtexten till Unescos konstitueringsdokument den 16 november 1945, 
som även "nns i för texten till expertu!alandet om rasfrågan från 1950:

[...] det stora och fruktansvärda krig som nu har avslutats var e! krig 
som möjliggjordes genom förnekandet av de demokratiska princi-
perna av värd ig   het        , jämlikhet och ömsesidig respekt mellan människor, 
samt genom a! doktrinen om människornas och rasernas ojämlikhet 
propagerades i deras ställe genom okunnighet och fördom.52

Sy#et för deklarationen förklaras i termer av Unescos uppdrag a! ”bidra 
till fred och säkerhet genom samarbete mellan nationer” och a! verka för 
rä!visa, lag, mänskliga rä!igheter och grundläggande friheter, genom ut-
bildning, vetenskap och kultur utan hänsyn till ras, kön, språk eller religion.  
Deklarationen hänvisar till en mängd policydokument som antagits av FN 
däribland International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Dis-
crimination (1965), Convention on the Suppression and Punishment of the Crime 
of Apartheid (1973) och Declaration on the Establishment of a New International 
Economic Order (1974).



70 A! mäta rasism

Deklarationen positionerar sig historiskt e#er &era decennier av avkolonise-
ring. Denna utveckling har enligt deklarationstexten le! till a! tidigare under-
ordnade folk ”återfå!” sin suveränitet.53 De!a, liksom den principiellt viktiga 
internationella konventionen mot apartheids bro! som hade antagits 1973, 
ly#s fram som historiska händelser som öppnat nya möjligheter a! utrota 
rasismen. Deklarationen utgår, liksom tidigare dokument, från principen a! 
människor är jämlika gällande värdighet och rä!igheter, men med den in-
tressanta variationen – som vi känner igen från 1967 års expertu!alande – 
a! människor bör bidra till mänsklighetens gemensamma arv och utveckling 
utifrån sina olikheter och a! alla grupper och individer har rä! a! vara olika, 
a! betrakta sig själva som olika och a! betraktas så av andra. Deklarationen slår 
fast a! alla ”folk i världen” äger lika förmågor för a! uppnå den högsta nivån 
av teknisk, social, ekonomisk, kulturell och politisk utveckling. Mångfalden av 
livsstilar bör inte tjäna som förevändning för a! legitimera ras diskriminering. 
Kultur är mänsklighetens gemensamma arv och ger människor adaptations-
verktyg, förklarar deklarationen. Mänsklighetens gemensamma kulturella arv 
bekrä#ar människors medfödda jämlikhet och deras rä! till sin egna kultu-
rella identitet. Texten förtydligar a! rä!en till olikhet även gäller individer 
som tillhör samma grupp, vilket inte påverkar gruppers och individers rä! a! 
upprä! hålla sin kulturella identitet.

Deklarationens problemområde utvidgas i förhållande till expertu!al andena, 
förutom rasism och rasdiskriminering listas kolonialism och apartheid.      
Rasism de"nieras bre!, som skillnadsgörande, exkludering eller preferens 
som baseras på ras, färg, etnisk eller nationell härstamning eller religiös in-
tolerans. Den tar sig u!ryck i rasistiska ideologier, fördomsfulla a!ityder, 
diskriminerande beteenden, strukturella ordningar och institutional iserade 
praktiker som resulterar i rasojämlikhet.54 Deklarationen insisterar på a! 
olika folks skilda utveckling beror på historiska, geogra"ska, ekonomiska, 
sociala och kulturella faktorer, inte på medfödda förmågor, och bör inte 
tjäna som grund för a! legitimera en hierarkisk ordning mellan nationer 
eller folk. Rasfördomar är historiskt kopplade till maktojämlikhet och för-
stärks av ekonomiska och sociala skillnader mellan individer. Deklara-
tion en sä!er rasismproblematiken inom en internationell rä!slig kontext.  
Jämlikhet i värdighet och rä!igheter formuleras som en princip inom interna-
tionell rä! och rasdiskriminering som e! bro! mot internationell rä!. 
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Apartheid utgör, likt folkmord, e! bro! mot mänskligheten. Rasism hindrar 
folks rä! till själv bestämmande och full utveckling och rassegregering utgör 
e! bro! mot mänsklighetens värdighet.

Deklarationen tar även upp frågan om diskriminering mot arbetskra#sinvand-
rare (som blivit e! problem i europeiska länder sedan den ekonomiska kon-
junktur en vände 1973). Befolkningsgrupper av utländskt ursprung, i synner-
het arbetskra#sinvandrare, bör tillförsäkras värdighet, säkerhet och kulturella 
rä!igheter, står det i deklarationen. Kulturella rä!igheter, modersmålsunder-
visning och professionell utveckling kopplas i de!a sammanhang ihop med 
arbetskra#sinvandrarnas möjlighet a! återintegreras i sina ursprungsländer 
och där bidra till dessa länders utveckling.

Deklarationen avslutas med a! påpeka a! global ekonomisk ojämlikhet bidrar 
till rasism och föreslår a! rasism bekämpas genom a! alla världens länder en-
gagerar sig i en mer jämlik omstrukturering av världsekonomin. Insatser inom 
utbildning, forskning, massmedia, lagsti#ning och statligt "nansierad social, 
kulturell och politisk verksamhet föreslås. Unescos generaldirektör uppdras 
a! sammanställa återkommande rapporter om världssituationen på området, 
baserad på information som medlemsstaterna skickar in samt annan välgrund-
ad    information inklusive undersökningar genomförda av oberoende experter     
med kompetens på fältet.55

Andra världskonferensen 1983

Andra världskonferensen för a! bekämpa rasism och rasdiskriminering ägde 
rum e#er FN:s första Årtionde för a! bekämpa rasism och rasdiskriminering, 
som hade lanserats den 10e december 1973, på 25 årsdagen av Den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rä!igheterna. Världskonferensen ägde rum i 
Genève 1-12 augusti 1983 och 128 stater deltog.56 Dess sy#e var a! följa 
upp arbetet kring ”rasism, rasdiskriminering, apartheid, dekolonisering och 
självbe stämman de” och om nödvändigt formulera nya åtgärder.57 

Världskonferensen 1983 lade stort fokus på a! bekämpa apartheid. Repre-
sentant er för afrikanska befrielserörelser (the African National Congress, the 
Pan Africanist Congress and the South West African People’s  Organization) 
blev särskilt inbjudna, liksom organisationen African Unity, Arbetsgruppen av 
sydafrikaexperter, Centret mot apartheid och Särskilda kommi!én mot apart-
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heid. Namibiarådet, då landet var under sydafrikansk ockupation, inbjöds a! 
delta i konferensen.58 Apartheid skrevs in som e! bro! mot mänskligheten och 
e! hot mot internationell fred.59 Konferensen fastslog a! alla som bidrog till 
apartheidsystemets upprä!hållande var medbro!slingar och manade till stöd 
för befrielserörelser i regionen som en form av internationell solidaritet med 
förtryckta folk och o%er för rasism, rasdiskriminering, kolonialism och apar-
theid.60   Vidare fördömde konferensen allt samarbete med Sydafrika, i synner-
het det militära samarbetet mellan staten Israel och den sydafrikanska regimen: 

Konferensen ser de!a samarbete som en avsiktligt vald och "entlig 
hand ling mot Syd afrikas förtryckta folk, samt som e! trots mot Förenta 
Nationernas resolutioner och de ansträngningar som nationernas sam-
fällighet gjort för a! säkra friheten och freden i södra Afrika; Konfe-
rensen noterar även med oro Israels försåtliga propaganda mot Förenta 
Nationerna och mot regeringar som bestämt motsä!er sig apartheid.61 

I handlingsplanen understryks ”de förtryckta folkens” (i Sydafrika och 
Namibia) rä! a! kämpa för elimineringen av apartheid genom alla medel 
inklu sive väpnad kamp.62 Vidare uppmanade konferensen alla företag, inklu-
sive transnationella företag, a! undvika allt samarbete med regimen i Sydafrika. 
Konferensen antog också en resolution som nämner a! Nelson Mandela varit 
i fängelse i 21 år på grund av si! ledarskap i kampen mot apartheid och för e! 
demokratiskt samhälle och kräver hans ovillkorliga frigivning. Konferensens 
generalsekreterare Héctor Charry Samper förklarar i si! tal i öppnandet av 
konferensen a! han besökt medlemsländer runt om i världen när han förbere! 
konferensen och funnit a! trots a! situationen i många delar av världen inte är 
bra och i vissa fall förvärras vad gäller rasism, förbleknar den till obetydlighet 
när den jämförs med situationen i Sydafrika.63  

Den sydafrikanska regeringen är den enda som fortfarande, medvetet och utan 
förbehåll, fortsä!er a! lagsti#a om varje aspekt av sydafrikanernas liv utifrån 
ras linjer, understryker Charry Samper och kallar den sydafrikanska politiken 
för ”rasterrorism”. Charry Sampers resa i södra Afrika, där de civila rörelserna 
u!ryckte en önskan och e! hopp om a! konferensen skulle kunna bli bety-
delsefull, och hans samtal med medlemsländer i andra regioner övertygade 
honom om a! det fanns en grund för konsensus och samarbete kring apartheid 
såsom det enda kvarvarande öppet rasist iska statsformationen i världen.
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Det var en skör konsensus som förutsa!e a! Israel-Palestinakon&ikten och 
diskriminering en mot palestinier i de ockuperade territorierna inte klassif-
icerades som en statssanktionerad form av institutionell rasism eller som e! 
kolonialt förhållande, en uppfa!ning som ändå framskymtade i många inlägg 
under konferensen.64    Det kan noteras a! &era icke-statliga organisationer och 
kommi!éer som arbetade för palestiniers rä!igheter var särskilt inbjudna till 
konferensen som observatörer.65 

Konferensen slog fast a! eliminering av rasdiskriminering i lag bör följas av 
jämlikhetsarbete på ekonomiska, sociala och kulturella områden, och speci-
ella program som exempelvis a"rmative action, bör utvecklas för a! adressera 
problem med systemiska och institutionaliserade former av rasism och ras-
diskriminering.66   Minoriteter sägs kunna spela en betydelsefull roll i främjan-
det av internationellt samarbete och i arbetet mot rasism om de tillåts delta 
fullt ut i det politiska, ekonomiska och sociala livet i de länder där de bor. Med-
lemmar i missgynnade minoritetsgrupper är berä!igade till speciellt skydd.

Deklaration om toleransprinciperna 1995

En implicit kritik mot upprä!andet av hierarkier grundade på kulturell 
skillnad och promovering av minoritetsrä!igheter genomsyrar Unescos 
Deklaration om toleransprinciperna 1995. Den utmynnade i a! 1996 förkla-
rades till FN:s internationella år av tolerans. Unesco uppdrogs a! koordi-
nera tolerans främjande aktiviteter i partnerskap med andra FN-organ samt 
region ala, statliga och civilsamhällesorganisationer. I sin uppföljningsrapport 
ges en rad exempel på de aktiviteter som ägde rum. Deras ceremoniella och 
symbol iska karaktär är slående: toleransfestivaler, program med toleranstema 
i massmedia,     distribution till skolelever av deklarationstexten och knappnå-
lar med Unescos loga, essätävlingar på ämnet tolerans, tävlingar i tolerans, 
frimärken, "lmfestivaler med toleranstema.67 En annan sak som framgår av 
uppföljningsrapporten är a! medlemsstaterna tolkade toleransprinciperna 
som något som i första hand reglerar befolkningens inbördes relationer utan 
a! beröra deras relation till staten. Exempelvis är ”tolerans och kampen mot 
våld” e! återkommande tema i de texter som nationella toleranskommi!éer 
skrev i nationella dagstidningar. Här används begreppet mer eller mindre lik-
tydigt med medborgarnas moraliska plikt a! ta avstånd från icke-statligt våld. 
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Världskonferensen mot rasism i Durban 2001

Konferensen i Durban, Sydafrika, 2001 – World Conference against Racism, 
Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance markerar både en 
diskursiv vändning i det transnationella antirasistiska arbetet och en bryt-
ning mellan olika fraktioner av FN:s medlemsstater i fråga om anslutning till 
denna. USA, Israel och Kanada valde a! lämna världskonferensen, de länder 
som stannade kvar antog en gemensam deklaration och aktionsplan e#er 
hä#iga diskussioner och förhandlingar.68 I förordet till publikationen med 
konferenstexterna, som publicerades året e#er, nämns a! texterna antogs 
den 8:e september 2001, e#er mycket ”komplexa globala diskussioner”,    och 
a! ”de fruktansvärda a!ackerna i Förenta staterna tre dagar senare” samt 
den otrygghet och främlings"entlighet som följde e#er dem gjorde texterna 
än mer aktuella.69   Durbankonferensen producerade mycket mer omfat-
tande dokument än de tidigare. Deklarationsdelen innehåller 122 punkter  
och aktionsplanen 219 punkter.

Durbankonferensen ägde rum e#er Tredje årtionde mot rasism och rasdiskrimi-
nering. Konferensåret, 2001, hade utnämnts av FN:s generalförsamling 1998 
till Internationella året för mobilisering mot rasism, rasdiskriminering, &ämlings-
'entlighet och relaterad intolerans, i sy#e a! ge frågan ny! momentum. Dessutom 
hade generalförsamlingen utnämnt året 2001 till FN:s år för ”dialog mellan 
civilisationer”, enligt organisationen i sy#e a! understryka vikten av tolerans 
och respekt för mångfald och för a! söka en gemensam grund ”mellan och 
inom civilisationer”, skydda gemensamma värden och möta gemensamma 
utmaningar mot universella mänskliga rä!igheter och kampen mot rasism, 
rasdiskriminering, främlings"entlighet och relaterad intolerans.70 

Deklarationen konstaterar a! trots de ansträngningar som gjorts har målen 
inte uppnå!s utan det "nns fortfarande oräkneliga ”o%er för rasism”.

Liksom under konferensen 1983 använder 2001 års världskonferens be-
grepp en ”rasism och rasdiskriminering” snarare än den första konferensens 
”ras och rasfördomar” och lägger dessutom till två begrepp: ”främlings"ent-
lighet och relaterad intolerans”.

Konferensen kom a! få e! fokus på a! få till stånd e! historiskt erkännande 
av rasistiskt förtryck, dels i fråga om slavhandeln som bro! mot mänsklig-
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heten och kolonialismen som upphov till den rasism som fortsä!er a! ha 
konsekvens  er och orsaka lidande i nutiden.71 Inledningen till deklarationstex-
ten avslutas med en ”honnör till minnet av alla o%er för rasism, rasdiskrimine-
ring, främlings"entlighet och relaterad intolerans över hela världen”.72 Konfe-
rensen påminde om a! ”Holocausten bör aldrig bli bortglömd” och u!ryckte 
oro (concern) för palestiniernas rä!igheter under ockupationen och deras rä! 
till självbestämmande och a! ha en självständig stat.

Speciell emfas lades på ursprungsfolk och afrikaner. Konferensen ägde rum 
i Syd afrika, under Ursprungsfolkens internationella årtionde (1995–2004). 
Deklarationen ly#er fram ursprungsfolkens bidrag till världens politiska, 
ekonomiska, sociala, kulturella och andliga utveckling och de utmaningar de 
konfronterar i form av rasism och diskriminering. Den tar även upp slaveriets 
betydelse för rasismens historia, relationen mellan rasism och HIV, samt den 
afrikanska diasporans situation och utsa!het för rasism runt om i världen. 

Kampen mot rasism sä!s i relation till arbetet för mänskliga rä!igheter 
från e! o%erorienterat angreppssä!.73 Staterna har en skyldighet a! skydda 
alla ”o%er” för bro! mot mänskliga rä!igheter och grundläggande friheter, 
förklarar deklarationen. Rasism är i sig e! bro! mot mänskliga rä!igheter 
som dessutom förhindrar åtnjutandet av andra grundläggande friheter och 
rä!igheter. O%er för rasism är individer eller grupper som påverkats eller 
påverkas negativt av rasism, rasdiskriminering, främlings"entlighet eller in-
tolerans.74 Enligt deklaration en kan alla människors jämlika deltagande i rä!-
visa, jämlika, demokrat iska och inkluderande samhällen bidra till en värld fri 
från rasism och de!a jämlika deltagande måste ske både på nationell och på 
global nivå. 

Den världsomfa!ande kampen mot rasism vägleds av värden som respekt, 
solidaritet, tolerans och ”mångkulturalism”. Både stater, organisationer inom 
civilsamhället och företag uppmanas a! agera för a! uppnå deklarationens 
mål. Staterna ska göra det genom a! anta nationella planer för arbete mot 
rasism enligt de rekommendationer som tagits fram av FN:s konvention om 
avska$ande av alla former av rasdiskriminering (Commi!ee on the Elimina-
tion of Racial Discrimination), CERD, och a! upprä!a ”adekvata nationella 
gransk nings- och bedömningsmekanismer för a! säkra a! alla lämpliga steg 
tas för a! följa upp dessa observationer och rekommendationer”. 75 Staterna 
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upp manas särskilt a! samla data kring rasistiskt motiverat våld och vidta åt-
gärder för a! minska stra*ösheten för sådana bro!.

Under avdelningen ”Policyer och praktiker” tas frågan om datainsamling upp. 
Stater uppmanas där a! samla, analysera och sprida statistiska data på natio-
nell och lokal nivå för a! regelbundet bedöma situationen för individer och 
grupper av individer som är o%er för rasism. Denna information ska samlas 
med o%rens u!ryckliga tillstånd och baseras på självidenti"ering samt vara 
frivillig och utvecklas genom de berördas deltagande i utformningen och 
användningen av informationen. Datainsamlingen ska följa bestämmelser 
kring mänskliga rä!igheter och grundläggande friheter. Texten förtydligar 
a! informationen inte ”får” missbrukas utan ska samlas i sy#e a! bedöma 
marginal iserade    gruppers situation och för a! utveckla lagsti#ning, policyer 
och praktik  er mot rasism och diskriminering samt för a! upptäcka om några 
åtgärder som staten vidtar har en oavsiktlig negativ e%ekt på o%er. Insamlade 
data ska sä!as i relation till socioekonomiska indikatorer samt indikatorer för 
hälsa, dödlighet, förväntad livslängd, utbildning, politiskt och kulturellt del-
tagande och andra relevanta indikatorer för deras livsvillkor samt innehålla in-
dikatorer för framsteg och inkludering.76  Också företag uppmanas a! ta ansvar 
för antirasistiskt arbete genom a! se över bildrepresentationen av mänsklig 
mångfald i till exempel reklam och vilken etisk standard de antar på internet. 

De bojkottade konferenserna

E#erföljande rasismkonferenser mot rasism utvecklades till manifestationer     
av världens spli!ring i frågan när länder i Det globala nord bojko!ade kon-
ferenserna. Inför världskonferensen 2009 i Genève annonserade Schweiz, 
Kanada, Israel, USA, Nya Zeeland, Tyskland, Italien, Sverige, Nederlän-
derna, Polen och Australien a! de inte skulle delta.77 Konferensen 2011 
bojko!ades av 14 länder och 2021 hade antalet bojko!ande länder, in-
klusive länder i Det globala syd i särskild ställning till länder i Det globala 
nord, ökat till 37 länder.78 De bojko!ande länderna enades i synen a! 
världskonferenserna mot rasism gav utrymme åt antisemitiska utspel.  
De motsa!e sig a! begreppen, rasism, bro! mot mänskligheten och apartheid 
användes i samband med kritik mot statssanktionerad diskriminering mot 
palestinier i Israel och ockuperade områden i Palestina. Storbritannien, som 
deltog i konferensen 2009, valde a! gå ut i protest i samband med a! Israel/
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Palestinakon&iktens historiska ursprung i tilldelningen av koloniserad mark 
som kompensation för den europeiska antisemitismens katastrof kom på tal. 
Den bri!iska delegaten Peter Gooderham ledde &era länders u!åg i samband 
med de!a. Han framförde den bri!iska regeringen position a! det var krän-
kande, upprörande och oacceptabelt och kallade u!alandet antisemitisk.79 En 
känslig punkt för de bojko!ande länderna var frågan om ansvar och krav på 
ekonomisk kompensation för bro! begångna mot rasismo%er i samband med 
det transatlantiska slaveriet och kolonialismen. De ansåg a! konferensen i 
alltför hög grad fokuserade på europeisk rasism. Vidare var vissa av de bojko!-
ande länderna, däribland Sverige, starkt emot förslag på a! rekommendera 
lagsti#ningsåtgärder mot antimuslimsk stereotypisering, stigma tisering och 
rasism i media och o%entliga representationer. De ansåg a! sådana förslag 
hotade y!randefriheten.80

De länder som deltog i översynskonferensen 2009 formulerade e! resultat-
dokument som konstaterar a! de utmaningar som Durbankonferensen 
identi"erade kvarstår. Det behövs ”starkare beslutsamhet och politisk vilja” 
a! bemöta rasism i alla sina former och i alla delar av världen ”inklusive de 
som be"nner sig under utländsk ockupation”.81 Dokumentet talar om rasism 
som inkompatibel med demokrati och ansvarsfull styrning (accountable gover-
nance). Enligt resultatdokumentet sy#ar rapporteringsprocessen till a! upp-
muntra och underlä!a uppföljning av hur policyer e#erlevs och a! det civila 
samhället involveras i denna process på e! konstruktivt sä!. Stater uppma-
nas a! sam arbeta med mänskliga rä!ighetsinstitutioner och civilsamhälles-
organisationer när de förbereder sina periodiska rapporter. Samtidigt upp-
manas ickestatliga organisationer a! fortsä!a a! skicka in relevant information 
till kommi!én för a! stärka rapporteringsprocessen. E%ektiva uppföljnings-
system och ut värderingsmekanismer beskrivs som nödvändiga för a! överse 
a! kommi!éns observationer och generella rekommendationer leder till a! 
lämpliga åtgärder vidtas.

Resultatdokumentet ly#er fram a! slaveriet, slavhandeln, apartheid, kolonial-
ism och folkmord aldrig får glömmas och välkomnar åtgärder som vid tagits 
för a! hedra o%rens minne. A! vissa länder har u!ryckt ånger, be! om ursäkt 
och initierat institutionaliserade mekanismer såsom sannings- och försonings-
kommissioner och lämnat tillbaka kulturella föremål noteras och alla som inte 
ännu gjort det uppmanas a! göra det. Frågan om kompensation (som var en 
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av de punkter som förhandlades bort i Durban 2001) skrivs inte in i samband 
med de!a. Stater bör, enligt resultatdokumentet, se till a! alla fall av rasism 
och rasdiskriminering som utförs av polisen utreds av en oberoende,  opartisk 
instans och a! ansvar utkrävs skyndsamt och o%ren ges adekvat kompensation. 
Angående datainsamling uppmanar dokumentet alla länder som inte redan 
gjort det a! etablera mekanismer för a! samla in, analysera, sprida och public-
era tillförlitlig di%erentierad statistik och vidta alla relaterade åtgärder som är 
nödvändiga för a! regelbundet skapa en lägesbild av situation en för o%er för 
rasism, rasdiskriminering, främlings"entlighet och relaterad intolerans i res-
pektive land. Staterna rekommenderas utveckla e! system för datainsamling 
som inkluderar indikatorer för lika möjligheter och icke diskriminering och 
som, med respekt för rä!en till privatliv och principen om självidenti"ering, 
gör det möjligt a! få en bild av läget som kan vägleda for        mu l      ering en av policy-
 er och åtgärder för a! eliminera rasism.

Resultatdokumentet e#erföljs av en rad tillägg och bilagor. Bland annat e! 
u!alande av konferenspresidenten Amos Wako kring folkmordet i Rwanda 
med en uppmaning till den internationella gemenskapen a! anstränga sig 
för a! motverka förnekelse och trivialisering av folkmordet mot Tutsi i 
Rwanda.82 

Dokumentet antogs ”enhälligt” men &era av de signerande länderna skickade 
in särskilda u!alanden, exempelvis Storbritannien vars delegat ville e#er-
lämna e! ”tolkningsu!alande” (interpretative statement) för a! klargöra a! 
Storbritanniens signering skedde under förståelsen a! resultatdokumentet 
var e! generiskt dokument som inte pekar ut något land eller region utan 
rör alla stater. Vidare ville han tydliggöra a! dokumentets många referenser 
till ursprungsfolk inte ska förstås som a! Storbritannien reviderade sin av-
visande uppfa!ning kring kollektiva mänskliga rä!igheter. Individer hörande 
till ursprungsbefolkningar hade, menade delegaten, samma mänskliga rä!ig-
heter som andra individer. Det var viktigt a! individer som tillhör grupper 
inte lämnas oskyddade i relation till gruppen, poängterade han. Pakistans 
delegat skickade å sin sida e! särskilt tack till civilsamhället vars input ge! 
konferensen ”gräsrotskunskap om o%rens perspektiv och preferenser”. Do-
kumentet re&ekterar den ”internationella gemenskapens kollektiva visdom”. 
Delegaten ville särskilt ta upp den återhållsamhet som muslimska länder 
hade visat i sy#e a! säkra a! dokumentet skulle kunna antas i konsensus, men 
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understryka a! det fortfarande fanns skäl till oro över andra parters ansträng-
ningar a! stereo typisera, stigmatisera och förtala muslimer.83 Sverige, som 
förde förhandling arna åt EU, skickade in e! u!alande där landets roll i a! få 
in EU:s krav för a! signera konferensdokumentet beskrivs som framgångs-
rik. Bland de punkter som förhandlarna lyckades få in var y!randefrihetens 
betydelse för arbetet mot rasism, avvärjandet a! nämna verbala a!acker mot 
religion(er) som relevant för arbetet för mänskliga rä!igheter, avvärjandet av 
referenser till sit uationen i Mellanöstern inklusive Israel, vikten av a! aldrig 
glömma Holocausten och a! resultat som ”skulle undergräva skyddet för 
mänskliga rä!ig heter” undveks.84

På Åminnelsemötet av Durbandeklarationen och handlingsplanen 2011 går 
resolutionstexten tillbaka till vikten a! mobilisera politisk vilja a! implemen-
tera    Durbandeklarationen och handlingsprogram.85 Resolutionen saknar 
andra konkreta åtgärdsförslag än a! välkomna initiativet a! resa e! monu-
ment för a! hedra minnet av slaveriets och slavhandelns o%er och slå fast a! 
huvud ansvaret för bekämpandet av rasism bärs av nationsstaterna.

Vid andra Åminnelsekonferensen av Durbandeklarationen och handlings-
planen 2021 påminner resolutionstexten om vikten (vid sidan av Durban-
deklarationen och handlingsprogram) av FN:s Konvention om avska% ande 
av rasdiskriminering (CERD) från 1966 för a! förebygga, bekämpa och av-
ska%a rasism och hänvisar till Agenda 2030 och implementeringen av hållbar 
utveckling som grundläggande för a! adressera orsaken till alla former av 
diskriminering och ojämlikhet inom och mellan länder. Resolutionstexten 
erkänner och beklagar djupt det lidande som drabbat miljoner män, kvinnor 
och barn i det förgångna som e! resultat av slaveri och slavhandel, kolonial-
ism, apartheid, folkmord och det för&utnas tragedier. Samtidigt pekar resolu-
tionen på a! det ske! en ökning av diskriminering, hat, stigmatisering, rasism, 
systemisk rasism, stereotyper, raspro"lering, våld, främlings"entlighet och in-
tolerans både fysiskt och online, och a! rasistisk grundad ojämlikhet kommit 
till u!ryck i form av ojämlika konsekvenser av covid-19-pandemin.
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Raskategorisering och transnationell styrning 
Unescos vändningar i rasfrågan kan periodiseras i fem moment som till viss del 
överlappar och i vissa delar samexisterar med varandra men som ändå i stora 
drag låter sig tänkas kronologiskt: 1. En omvärdering av begreppet ras e#er 
andra världskriget; 2. E! problematiserande av rasism och dess strukturella 
och institutionaliserade former snarare än rasenas ontolog iska existens; 3. En 
kampanj för att etablera tolerans som transnationell etisk princip; 4. En &er-
nivåförhandling av e! o%erperspetivorienterat policy system för nationalstat-
ligt arbete mot rasism; 5. En flykt från stats makter i Det globala nord parallellt 
med e! in sisterande från stats  makter i Det globala syd, transnationella ogani-
sationer och icke-statliga organisationer på a! implmentera Durbandeklaratio-
nen och handlingsplanen, samt en tendens a! etablera historiskt minne som 
konsensusskapande form av anti rasistiskt arbete.

Det "nns mycket a! säga om de geopolitiska kontexterna till Unescos vänd-
ningar, från USA:s försök a! skapa en ideologisk grund för e! världsledarskap 
e#er andra världskriget, via de postkoloniala ländernas inträde i FN, till Israels 
diplomatiska ansträngningar a! inte liknas vid en apartheidstat, och lyhörd-
heten för de!a hos vissa aktörer i Det globala nord inför Översyns konferensen 
2009 och Åminnelsekonferensen 2021. I den här kontexten fokuseras en 
mer lågmäld och procedurinriktad aspekt av den här historien: hur synen på 
kunskap, problem och mål förändrades så a! di%erentierad befolkningsstatis-
tik framstod som e! önskvärt och nödvändigt styrningsverk tyg. Med andra 
ord ställs frågan om 2000-talets krav på rasdi%erentierad statistik kan förstås i 
relation till nya former av transnationell styrnings rationalitet? Den analytiska 
uppgi#en från de!a perspektiv blir a! identi"era vad di%erentierad befolk-
ningsstatistik inom ramen för e! transnationellt policyorienterat system för 
nationalstatligt arbete mot rasism förutsä!er och producerar för mål, sanningar, 
problem, kunskap, metoder och praktiker. I synnerhet: vilka människor eller 
sociala instanser tillskrivs subjektstatus, belönas och tillskrivs agentskap? Vilka 
görs till föremål för kunskapsskapande, åtgärder eller bestra%ning?

Mål, problem, kunskap, metoder och praktiker

Mål och problemformuleringar har ski#at under de fem momenten i Unescos 
vändningar i rasfrågan. Under moment 1 var målet a! skapa en ny vetenskap-
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lig konsensus i fråga om ras. För en betraktare som i backspegeln kan jämföra 
de olika expert utlåtandena med varandra ter sig expertutlåtandena som e! 
vetenskaps politiskt försök till uppgörelse med vetenskaplig rasism. I expertut-
låtandena formuleras problemet i termer av vetenska pens uppgi# a! skingra 
lekmannamissuppfa!ningar och ”fördomar”. Fördomar skulle motverkas 
genom a! sprida vetenskaplig kunskap via skolundervisning och o%entliga in-
formationskampanjer med expertu!alandet som grund. Själva formuleringen 
av ”den vetenskapliga ståndpunkten” och genomförandet av aktiviteter som 
sy#ade till a! sprida den uppfa!ades som själva åtgärden. Det fanns ingen 
tanke om a! mäta resultatet av aktiviteterna i relation till externa indikatorer på 
måluppfyllelse.

Under moment 2 sa!es kampen mot rasism inom ramen för Unescos uppdrag 
a! ”bidra till fred och säkerhet genom samarbete mellan nationer”. Fokus lades 
på a! avska%a institutionaliserade och lagstadgade former av rasistisk diskri-
minering (som apartheidregimen i Sydafrika). De!a ställdes i relation till en 
omförhandling av den globala ekonomiska och politiska ordningen e#er av-
koloniseringen. Problem formuleringar, riktlinjer och överenskommelser togs 
fram av delegater från olika länder, med utgångspunkt i expertu!alandena och 
i förhandlingar med intressegrupper och organisationer inom civilsamhället. 
Under de!a moment etablerades en form av styrning enligt internationell rä!s-
lig modell, där det antirasistiska arbetet reglerades genom en internationell 
konvention vars e#erlevnad bevakades av en särskild FN-kommi!é.

Under moment 3 formulerades uppgi#er i termer av a! motverka rasism 
genom a! skapa samarbete mellan nationer inom ramen för en universell etik 
av ”tolerans” mellan kulturer och civilisationer. Rent praktiskt koordinerade 
Unesco program i samarbete med statliga och icke statliga organisationer och 
formulerade en text om toleransprinciper som cirkulerades tillsammans med 
symboliska objekt, såsom &aggor och knappar med Unescos logga, genom 
skolor, media och kulturella event. Uppföljning skedde genom självrapporte-
ring från samarbetsparterna om vilka aktiviteter som utförts.

Under moment 4 lanserades nationella handlingsplaner och uppföljning av 
dessa som form för det transnationella antirasistiska arbetet. Återkommande 
datainsamling med socioekonomiska indikatorer samt indikatorer på delta-
gande och framsteg utifrån fastställda mål sågs som nödvändig kunskap för 
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a! säkra e%ektiviteten av det antirasistiska arbetet. Datainsamlingen skulle 
vara systematisk och jämförbar över tid. Samtidigt uppmuntrades hänsyn till 
o%rens perspektiv, upplevelser och kunskaper. Denna form av mjuk policy-
styrning där moraliska mål upprä!as och följs upp genom självrapporte-
ring kännetecknar den form av global styrning som formats inom ramen för 
människo rä!ighetsarbete. I avsaknad av tvångsmedel av ekonomisk eller 
militär natur bygger denna form av styrning på a! de transnationella organen 
har förmåga a! utöva moralisk auktoritet. Grundantagandet är a! stater, or-
ganisationer och individer alltid agerar i si! eget intresse, varför det gäller a! 
utveckla mekanismer som kan hindra deras fallenhet för omoraliska (orä!-
visa, ojämlika, odemokratiska) handlingar. Kravet på datainsamling är ämnat 
a! avslöja sådant handlande och samtidigt skapa e! incitament för ändrat be-
teende, genom a! göra det till e! eget intresse för de involverade aktörerna.86  
O%er perspektivet och involvering av aktörer på &era nivåer innebär a! staternas 
självrapportering ställs bredvid alternativa rapporter från andra instanser, vilka 
vägs samman i de transnationella organens e#erföljande rekommendationer.

Under moment 5 (där vi i skrivande stund, 2022 be"nner oss) har länder i Det 
globala nord bojko!at den senaste Översynskonferensen 2009 och  Åminnelse-
mötena 2011 och 2021. Samtidigt insisterar majoriteten av världens länder på 
vikten a! förverkliga de policyer och handlingsplaner som togs fram under 
moment 4. Länder i Det globala nord stödjer istället konsensus skapande kring 
vad sociologen Lea David kallar för moralisk hågkomst (moral remembrance), 
e! minnespolitiskt program för arbete mot rasism med tre återkommande 
tankar: a! konfrontera det för&utna, plikten a! minnas, och vikten av o%rens 
perspektiv.87

Subjektiviteter, Agentskap, objektifiering, tillfredsställelser

Vilka som talar, vilka som framställs som historiska agenter respektive objekt 
och vad som uppfa!as som önskvärt och tillfredställande från subjektens per-
spektiv varierar mellan de olika momenten.

Förfa!arna till expertu!alandena var klassiskt universalistiska subjekt: veten-
skapsmän till övervägande del från länder i Det globala nord med inslag från 
eliten av västerländskt utbildade vetenskapsmän från länder i Det globala syd. 
Dessa såg sig själva som historiska agenter, kallade a! etablera den vetenskap-
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liga sanningen om raserna och med dess kra# skingra fördomar och ojämlik-
hetsdoktriner. I namn av vetenskaplig auktoritet och i brytning med personliga 
förhållanden och geopolitiska utvecklingar uppstod drivkra#er och diskursiva 
möjligheter. Den andra sidan av denna vetenskapliga subjektivitet var männi-
skan som kunskapsobjekt och även som lekman, som den som missförstår 
rasbegreppets vetenskapliga användning och därför hänger sig åt ogrundade 
ojämlikhetsdoktriner.

E! kollektivt polyfoniskt subjekt hörs i 1967 års expertu!alande liksom i 
deklarationerna och konferenstexterna 1978 och 1983. Deklarationer och 
konferens texter genomsyras av entusiasmen hos delegater som represente-
rar nya medlemsstater som upplevt avkoloniseringsvågen e#er andra världs-
kriget. De sociala rörelserna är närvarande i texterna och i 1983 års konferens 
även de väpnade befrielserörelserna. Det handlar om e! historiskt subjekt in-
riktad på systemisk, strukturell förändring av världsordningen, inklusive den 
globala ekonomiska ojämlikheten. I de!a sammanhang formuleras de första 
tankarna om behov av datainsamling a! användas i jämlikhetsarbete. 

Toleransåret representerar på många sä! en motsa! pendelrörelse. Under to-
leransårets informationskampanjer, ceremonier och event talar de transnatio-
nella och nationella institutionerna från en upphöjd plats med vilja a! inpränta 
moraliska principer i de styrdas själar. Inte minst skolbarnens. Det handlar om 
en styrningsform som ökar avståndet mellan styrande och styrda och inbjuder 
till moralisk internalisering av de!a avstånd.

Durbandeklarationens skrivande subjekt är, liksom tidigare deklarationers, 
en formation skapad genom utkast och förhandlingar i e! forum av delegater 
från olika stater, men här är det uppenbart a! pennan i många stycken förts 
av professionella, tjänstemän i transnationella organisationer och NGO:s, 
som väl behärskade det lingo som utvecklats i mänskliga rä!ighetsdiskursen. 
Förändrings agensen bärs av objekti"erade procedurer: målformuleringar, im-
plementeringsplan, standardiserade mät instrument, uppföljning, återrapport-
ering. Viljan a! internationella deklarationer inte ska stanna vid ord utan över-
sä!as i handling ingjuter passion i förespråkarnas strävan e#er di%erentierad 
statistik a! användas som uppföljningsverktyg i arbetet mot rasism.
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Konklusioner
Unescos vändning i fråga om raskategoriseringens kunskapsmässiga och polit-
is      ka användbarhet och dess promovering av di%erentierad befolknings statistik 
som statligt styrningsverktyg i arbetet mot rasism är en del av den form av 
trans nationell styrningsrationalitet som beskrivs i moment fyra av Unescos 
olika vändningar i rasfrågan i termer av mjuk policystyrning med mänskliga 
rä!igheter som mål och moralisk princip. Di%erentierad statistik är i de!a 
samman hang e! verktyg som samordnar arbetet mot rasism hos aktörer på 
&era nivåer inom en förståelseram där rasism ses som e! hinder mot fullt åt-
njutande av mänskliga rä!igheter och där o%erperspektiv fungerar både som 
kunskapsmässig och etisk princip.   88 Inom denna ram framstår rasism som en 
anomali i en annars god världsordning. Positioneringen som o%er ger möjlig-
het a! ställa krav, samtidigt som o%erperspektivet legitimerar och naturaliserar 
systemet e#er som utövandet av politisk subjektivitet som o%er kräver a! avstå 
från krav på systemförändring.

Vad har di%erentierad befolkningsstatistik som styrningsverktyg för e%ekter? 
Vad producerar den i termer av subjektivitet och tillfredsställelser? 

Den transnationella karaktären av di%erentierad befolkningsstatistik som 
avkrävs nationalstater öppnar utrymme för framväxten av en global demos 
bestående av grupper som exkluderas från nationalstaternas folk: ursprungs-
befolkningarna, etniska, kulturella och religiösa minoriteter, o%er för rasism. 
Dessa nationsöverskridande gemenskaper utövar politisk påtryckning för 
inkludering och jämlikhet inom nationalstaterna genom a! appellera till 
trans nationella institutioners moraliska auktoritet. O%erdiskursen tjänar som 
dessa gruppformationers möjlighetsbetingelse, vilket samtidigt hindrar eller 
försvårar formeringen av bredare allianser. Istället uppmuntrar denna form av 
styrning tävling om prioritet i o%erstatus.89 

En av de viktigaste mekanismerna i denna styrningsrationalitet är erkännandet, 
vilken har påtagliga sociala och psykologiska e%ekter. Till exempel utmynnade 
policyer av erkännande av ursprungsbefolkningar och nationella minoriteter 
under 1980- och 1990-talet i en statistisk ökning av ursprungsbefolkningar 
och nationella minoriteter i världen när mer pluralistiska föreställningar om 
nation skrevs in i konstitutioner och medborgarskapsregler i &era länder.90 Nya 
generationer kunde öppet identi"era sig med sina far- eller morföräldrars ras- 
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eller etniska tillhörighet även om föräldragenerationen hade försökt dissociera 
sig från den. Genom a! minoritetsstatus förenades med särskilda rä!igheter, 
upprä!ades på en och samma gång en hierarkisk ordning mellan erkända och 
icke erkända o%er för rasism och e! incitament för a! bli de"nierad och erkänd 
som o%er för rasism. I de!a sammanhang blir ras- och etnici tetsd  i%erentierad 
befolkningsstatistik e! verktyg för erkännande, vars uppgi# är a! synliggöra ut-
sa!het för rasism hos marginaliserade grupper som av nationella institution er 
inte erkänns som o%er för rasism – till exempel migranter och deras barn.91  

För a! kunna agera som kollektiva politiska subjekt och dra fördel av statligt 
erkännande måste de kategorier som de"nieras och blir erkända konstrueras 
som relativt stabila och inbördes homogena. Risken a! försvaga den numer-
iska    och därför också den politiska tyngden av de grupper som erkänns som 
o%er för rasism producerar därför en vilja till kategorisk stabilitet och historisk 
kontinuitet. Den logiska konsekvensen av denna process är a! ras kategori-
sering rei"eras, denna gång inte som biologisk materia utan som politisk sub-
jektivitet. Den politiska kra#en som rasidenti"kationer kan alstra bör inte un-
derska!as, historiskt har sociala rörelser på denna grund bidragit till a! tvinga 
fram förändringar i rasistiska maktordningar både i koloniala och national-
statliga sammanhang. Samtidigt har de också reproducerat e! rasskillnads-
tänkande som närt rasismens förvandlingar och fortsa!a verkan.

Di%erentierad befolkningsstatistik utifrån raskategorisering – inte minst när 
kategorierna tas fram utifrån självidenti"ering – bidrar till a! skapa, naturali-
sera och stabilisera raser som sociala och psykologiska fenomen. Det handlar 
alltså om en rasi"eringsteknologi vars användbarhet som antirasistiskt verktyg 
är knuten till dess kapacitet a! skapa politisk subjektivitet i egenskap av o%er, 
snarare än i egenskap av agenter för systemisk förändring. Karaktäristiskt för 
dessa subjektivitetsformer är a! de producerar trans nationella grupperingar 
som på en och samma gång bekrä#ar och är beroende av utövandet av trans-
nationella institutioners moraliska auktoritet och avstår från systemkritiska 
former av politisk subjektivitet.
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Frågor om hur offentlig statistik kategoriserar befolkningen i e! 
land i olika kollektiva sorter e#er kriterier som ras, klass, kultur, religion, 

hemspråk och etnicitet, involverar alltid beslut som implicit är politiska och 
förankrade i ideologi och normer. Historiskt se! har befolkningsstatistik och 
di%erentiering mellan befolkningsmajoritet och nationella minoriteter varit 
e! statligt instrument för a! kartlägga en befolkning och den priviligierade 
vägen a! nå kunskap om ”samhällskroppen”, administrera dess välfärd och 
diagnos tisera dess ”sjukdomar” och anomalier. 

Till de!a hör upprä!andet av, och särskiljandet av raskategorier; uppdelning-
 en av befolkningen i medborgare och icke-medborgare; infödda och utlands-
födda; de som är en del av ”oss” – dvs de som utgör det värdefulla folket – och 
”de andra” – dvs de som på olika sä! avskiljs från det folk vars välstånd politik-
ens uppgi# är a! värna.1 

Premissen för en sådan ”statistisk realism” som möjliggör en sortering av 
folket baserad på deras ”nationella”, ”etniska” eller ”kulturella” tillhörighet är 
sprungen ur nationalismens grundläggande diskurs, med dess betoning på na-
tionens unika och tidlösa ”essens”.2 I en sådan framställning fortgår en genetisk 
överföring av den nationella identiteten genom tiderna från generation till ge-
neration. Nationen, enligt de!a synsä!, har en unik karaktär och de speci"ka 
kulturella drag som utmärker varje nation speglar sig inte enbart i individens 
modersmål och religiösa tillhörighet, utan även i hennes utseende och fysiska 
egenskaper.3 Tydliga exempel på en sådan inställning som skapar nationen och 
dess medlemmar "nner vi i nationalsocialismens Tyskland och de första med-
borgarskapslagarna i USA, vilket också diskuteras av Gardell i denna volym. 
I det Tredje riket upprä!hölls en blodsbaserad nationalism, där individ er av 
”germanskt blod” privilegierades på bekostnad av ”judar”, ”bland raser” (misch-
linge) och utomeuropeiska raser i en kartläggning baserat på kyrkoböcker, 
födelsebevis, och rasinventeringar som noterade släktskaps relationer i tre ge-
nerationer. I USA gällde ”en-droppsregeln” (one drop rule) i en majoritet av 
landets delstater, vilket innebar a! en person räknades som svart om en enda 
av hennes förfäder var svart. Raskategorier som var dokument erade i enskilda 
individers födelsecerti"kat användes av myndighet er i republikens södra del-
stater för a! förhindra a! personer med ”ras blandade” för fäder gi#e sig med 
vita, för a! bevara den vita rasens ”renhet”.4 Då klassi"cering av befolkningen 
generellt handlar om a! särskilja, administrera eller exkludera ”de andra”, 
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”outsiders”, de som inte räknas som ”oss” och inte är lika oss, blir ”icke-judar” 
(Non-Jews) i Israel benämningen för a! identi"era araber, ”icke-vita” benäm-
ningen på svartamerikaner i USA och ”invandrare” i Sverige den benämning 
som stigmatiserar individer mer rö!er i Det globala syd. Outsiderstatusen 
drabbar även barn till invandrare, när de betecknas som ”andra generations 
invandrare”. Invandrarskap tycks gå i arv, invandrarskap rasi"eras. Detsamma 
upprepas i den o(ciella svenska statistiken när dessa individer benämns som 
”personer med utländsk bakgrund” . Härmed skapas en viktig förutsä!ning 
för a! utforma en ny rasi"erad kategori av unga som är födda och uppvuxna i 
Sverige, men ändå särskiljs från ”folket”. 

Sådana kategoriseringar och klassi"ceringar av e! lands befolkning görs 
vanligt vis genom folkräkningen. Som Michel Foucault har framhållit,5 var 
behovet av produktion av statistisk över olika slags sociala grupper förknippad 
med makthavarnas behov av kontroll. Normalisering och avvikelser skapas 
genom statistiska kategorier där det matematiskt ”normala” blir likställt med 
det goda och rä!a i motsats till de ”avvikande”. O#a bidrar den o(ciella statis-
tik en till a! utforma och sedan cementera en viss uppfa!ning och inställning 
gentemot dessa grupper i samhället. Genom a! producera statistiska katego-
rier och a! utöva en mer subtil maktutövning, kan utsa!a grupper i samhäll et 
i nästa led komma a! internalisera dessa identiteter. Ian Hacking hänvisar till 
de!a som processen a! ”skapa människor”.6 Vi omfamnar de termer och eti-
ke!er som används för a! räkna oss som en del av vår subjektiva förståelse av 
oss själva, inklusive vilken ras eller etnicitet vi tillhör. Sådana klassi"ceringar 
stabiliserar identi"kationsprocesser, medan våra identiteter i själva verket är 
&ytande, mångsidiga och dynamiska.7 

Folkräkningen är enligt Pierre Bourdieu i själva verket e! politiskt slagfält där 
konkurrerande etike!er tävlar med varandra.8 De etike!er som slår ut andra 
och blir vinnare, legitimeras sedan som den riktiga ”vetenskapliga klassi"ce-
ringen” som betecknar olika socialt föreställda grupper. Myndigheter konstru-
erar och utformar den sociala världen med ord och begrepp som används i 
folkräkningar, fortsä!er Bourdieu. Vi får inte glömma a! den ”byråkratiska 
världen” aldrig är fri från värderingar.9 Varje sådan benämning som används av 
tjänstepersoner och myndigheter är en social produkt som enligt tidens anda 
och den maktbalans som råder i samhället skapat en grupp. Med dessa be-
nämningar uppdelas individer i olika kategorier av kön, sociala klasser, yrkes-
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kategorier, civilstånd, osv. Inga av dessa etike!er är naturliga, objektiva eller 
enkla, och grunderna för indelningarna är olika. Varje benämning är enligt 
Bourdieu en stridsfråga för olika intressen i samhället, i e! tänkande som gjort 
Bourdieu användbar i kritisk forskning om skapandet och använd andet av eti-
ke!er som ”etnicitet”, ”folk” och ”ras”.10 

De politiska konjunkturerna kan spåras som avlagringar i tiden genom a! 
studera hur de kategorier som används i folkräkningar förändrats. Undersöker 
vi hur benämningar för svartamerikaner förändrats över tid ser vi tydligt de 
politiska konjunkturernas spår: först var benämningen ”icke-vit” (Non-white) 
sedan ”neger” (Negro) däre#er ”svart” (Black) afroamerikan (A&o-Ameri-
can) och afrikansk amerikan (A&ican American) eller svartamerikan (Black 
American). 

Identiteter är processer för blivandet  
snarare än varandet
Det "nns två typer av teorier inom forskningen om etni"erade identiteter 
enligt Ann Phoenix.11 Den första kallar hon det psykologiska perspektivet, 
enligt vilken identiteten behandlas ”som om den nödvändigtvis medförde sta-
tistiskt identi"erbara egenskaper, utan vilka medlemmar i etniska minoritets-
grupper sannolikt skulle lida skada”.12 Denna teori antar a! ”en stark och säker 
etnisk identitet ger e! positivt bidrag till psykologiskt välbe"nnande” för mig-
rant er och deras e#erkommande.13 I en sådan förståelse är ”den etniska iden-
titet en en del av en kulturell förändringsprocess som äger rum när invandrare 
kommer till e! ny! samhälle”. Följaktligen använder forskare i denna tradition 
”etnisk identitet” och ”ackulturation” omväxlande.14 I dessa ”essentialistiska 
och fasta förståelser av etniciteter och identiteter” antas den ”etniska identite-
ten” vara placerad i en hierarki av identitetskategorier – dvs. integrerade, assi-
milerade, separerade och marginaliserade identiteter.15 Enligt denna essential-
istiska förståelse av etnicitet kan ”individens etnicitet de"nieras i termer av ens 
arv från tidigare generationer, inte minst den ursprungskultur som hon har 
ärvt från sina förfäder och föräldrar”.16 Huvudproblemet med de!a perspektiv 
är, som Phoenix påpekar, a! det tenderar a! tolka den etniska identiteten som 
vore den ”statisk, sammanhängande och o#a enhetlig”.17 
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Stuart Hall, som är front"gur för det andra perspektivet för identitetsteorier, 
föreslår däremot a! vi talar om en process för identi'ering snarare än identitet 
som en fast essens. Enligt Hall är identi"kationer aldrig fulländade utan alltid 
i process. Identiteten ligger inte oföränderlig utanför historien och kulturen. 
Våra identiteter skapas inte en gång för alla av något slags substans som skulle 
överföras genom våra gener och synas på vår hudfärg, utan ”de formas och för-
vandlas hela tiden med historiska och kulturella förändringar”.18 Enligt de!a 
teoretiska perspektiv är identiteter ”socialt konstruerade, multipla, potentiellt 
motsägelsefulla och kontextberoende variabla”.19 Perspektivet fokuserar på 
”etni"erade” snarare än ”etniska” identiteter och betraktar etniciteter som ”del 
av processen för gränsdragning, förhandlingar och kamper om dessa gräns-
er.”20   De viktiga komponenterna i de!a perspektiv är följande:

1. För det första, den relationella karaktären av människans identitet. Indi-
videns identitet utformas och får mening enbart i förhållande till vad 
den inte är – dvs. i förhållande till andra identiteter.21 Således är identitet 
aldrig unilateral; vad andra människor omkring mig tycker om mig (vem 
jag är), är inte mindre viktigt än vad jag tycker om mig själv. Som Jenkins 
understryker, ”Andra människor inte bara iak!ar vår identitet, de konstru-
erar   den på e! aktivt sä!.”22 När vi ser a! vi klumpas samman i en grupp, 
accept erar vi o#a den kategorisering vi tilldelas av de som har makt och 
internaliserar vår position, även när den är underordnad.23 A! bli stigma-
tiserad av andra i maktposition, kan vid vissa tillfällen väcka till liv den 
under ordnade grupp ens motstånd och leda till en politisk mobilisering.

2. För det andra, vår position inom samhällets hierarkiska struktur formar 
våra resurser/möjligheter och därmed bäddar in oss i olika typer av 
nätverk. Samhällets fördelning av resurser och möjligheter mellan olika 
klassbaserade, könade och etniska grupper placerar oss i e! diskursivt 
område som vi inte har valt själva. Politiska diskurser i samhället om dessa 
grupper och våra personliga erfarenheter (vår upplevelse av våra struktu-
rella positioner) tillsammans med våra sociala relationer, utformar vårt 
identitetsskapande. Hegemoniska diskurser i e! samhälle konstruerar vår 
förståelsehorisont och de"nierar vilka möjligheter som "nns för var och 
en, samt vilka ståndpunkter som kan vara tillgängliga a! inta.24 Logiken 
för den kategorisering/klassi"cering av en befolkning som görs av statliga 
myndigheter och civilsamhällets organisationer (genom tilldelning av 
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identi"erande etike!er) har en stark konstitutiv kra# och får allvarliga kon-
sekvenser för underordnade gruppers identi"kationer. Folkräkningar och 
myndigheters statistiska rapporter är exempel på dessa diskursiva process-
 er som tvingar på människor vissa identiteter i samhället och positionerar 
dem i hög/låg, normal/onormal, vi/de etc. 

3. För det tredje är identiteter aldrig fullbordade och helt fastställda utan 
alltid i process och i e! tillstånd av utformning. Med andra ord, identitets-
berä!elser är ”inte stabila, oföränderliga eller ursprungliga”; de kan för-
ändras, ski#as och ifrågasä!as.25 Som Walzer skriver om migranter: när de 
&y!ar över statens gränser bär de med sig sina tidigare värderingar, a!ity-
der och religioner, som utsä!s för oavbruten omvandling under processen 
av anpassning till den nya miljön, vilket förändrar deras självidenti"ering.26

Med tanke på den etniska/rassjälvidenti"eringens komplexitet och &er-
dimensionalitet, är det y!erst svårt a! fånga den genom frågor i enkäter och 
folkräkningar. För a! empiriskt prova komplexiteten med självidenti"eringar 
har vi genomfört en enkätundersökning bland unga med migrationsbakgrund 
år 2018. Nedan redovisas resultaten av undersökningen.27 

Komplexiteten i självdefinition av ens  
”etniska” tillhörighet
Erfarenheter från tidigare forskning visar a! när individer själva ska bestämma 
över sin ”etniska” tillhörighet, kan de inte reducera den till e! enda geogra"skt 
ursprung eller till nationalitet.28 Det kan vara lokala eller nationella eller trans-
nationella tillhörigheter som skrivs i svaren. Exempelvis kan en individ med 
rö!er i Irak eller Iran beskriva sig själv som kurd eller assyrier, muslim eller 
kristen, stockholmare eller svensk. Det blir ännu svårare när respondenter har 
en komplex livshistoria och därför har svårt a! lokalisera sig med avseende på 
e! enda ursprung, vilket framgår av frekvensen av svar såsom ”Jag är härifrån 
och härifrån där”, ”från ingenstans”, ”överallt”, ”jag är världsmedborgare”, etc.29 
I en undersökning som vi gjorde inom ramen för det här projektet, erfor vi 
samma komplexitet.30 

Vi frågade e! urval av unga människor (3'150 individer) i ålder 17–18 år om 
vilka beteckningar de använder när de presenterar sig för andra människor. 
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De som deltog i vår undersökning och svarade på våra frågor var 1'619 indi-
vid er. Respondenter kunde använda olika svarsalternativ för en sådan presen-
tation. Vi hade upprepat frågan för olika sammanhang och kontexter: i ”skolan”, 
”där de bor” och ”när de be"nner sig utanför Sverige”. Självkategoriseringar 
som ungdomar kunde välja var etike!er som: 1) en svensk (”jag är svensk”); 
2) e! bindestreck (t ex. ”jag är svensk-iranier” eller ”somalisk-svensk”); 3) en 
”etnisk” eller nationell kopplad till deras föräldrars ursprungsland, t.ex. Somalia 
eller Irak (exempelvis ”jag är bosnier”), och 4) en religiös tillhörighetsbeteck-
ning, t.ex. muslim, kristen, judisk (t.ex. ”jag är muslim”). Bland de föreslagna 
svaren hade vi dessutom e! öppet svar där respondenterna kunde skriva svaret 
med sina egna ord. Dessa skri#liga självbeteckningar som kodades e#eråt, blev 
antingen en av de ovannämnda fyra kategorierna, eller som kategorin ”bort-
fall”, vilken om fa!ade omkring fem procent för varje kontext.31 

Olika svar beräknade på en fempunktsskala som sträckte sig från ”Aldrig 
= 1” till ”Till stor del = 5”. E#ersom de olika typerna av självkategorisering 
uppska! ades oberoende av varandra på kontinuerliga skalor, behövde re-
spondenterna inte välja en beteckning framför en annan. Istället u!ryckte 
de sin känsla av a! tillhöra varje beteckning längs e! kontinuum. Utöver 
svar på dessa frågor, hade vi genom tillgång till SCB:s register även följande 
information om varje respondent: kön, eget och föräldrarnas födelseland 
(grupperad), föräldrarnas högsta utbildningsnivåer och jobbstatus i Sverige. 
Baserat på dessa information  er, konstruerades följande grupper: 1) Blandade 
gruppen – de som hade en svensk och en utlandsfödd förälder; 2) de med 
rö!er i Det globala nord, dvs. individer med rö!er inom EU 15 och Norge, 
Schweiz, Kanada, Australien, Nya Zeeland, USA; 3) Andra europeiska 
länder; 4) Asien; och 5) Afrika.32 Om individerna själva var födda i dessa re-
gioner betecknades gruppen med su(x 1 och om de var födda i Sverige med 
föräldrar födda i dessa länder blev gruppen betecknad med su(x 2. Vi hade 
dessutom information om respondenten bodde i en storstad eller inte; stude-
rade i skolor där mer än 70 procent av eleverna hade invandrar bakgrund eller 
ej; hur länge familjen varit bosa! i Sverige och till sist klassbakgrund (baserad 
på föräldrarnas inkomst, utbildning och arbetsstatus).

Figur 1 visar fyra olika typer av självkategorisering. I vårt urval är etnisk/natio-
nell identi"ering den dominerande kategorin (jämfört med andra etike!  er), 
följt av bindestreck, svensk och slutligen religiös identi"ering.
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           Fig. 1 olika typer av identifiering i tre olika kontexter

 

Som Phinney et al. (2006) påpekar, i nästan alla amerikanska studier inom 
de!a område har den etniska/nationella etike!en varit högre än alla andra 
typer av självidenti"ering, ”även om det "nns en stor individuell variation.”33 
Utfallet är det samma i tidigare svenska undersökningar.34 Som framgår av "gur 
1 varierar den utsträckning som unga respondenter väljer de olika etike!erna 
e#er kontext (skola, grannskap och utomlands). Det mest iögon fallande är a! 
ungdomar med migrantbakgrund tenderade a! presentera sig som svenska i 
mycket högre utsträckning när de var utanför Sverige jämfört med när de var i 
landet. Förklaringen som ges av tidigare svenska kvalitativa studier är följande: 
antingen hur människor utanför Sverige behandlar dem – ”Ingen räknade 
mig som en riktig iransk där [i Iran] ... De tyckte a! jag var konstig” – eller 
respondenternas egna känslor utanför Sverige – ”När jag besöker mina släkt-
ingar i Iran ... tror jag då a! jag inte är som dem, iranier, utan jag är närmare 
svenskar”.35 Samtidigt förklarar unga människor i svenska kvalitativa studier 
a! svenskheten är starkt kopplad till en viss typ av utseende. En av Runfors re-
spondenter berä!ar: ”Även om jag säger a! jag är svensk, ser folk mig inte som 
svensk ... [e#ersom] jag har mörkt hår och de är blonda”.36 I Moinians studie 
konstaterar en 12-årig pojke samma uppfa!ning: ”Med bruna ögon och svart 
lockigt hår, hur skulle jag någonsin kunna presentera mig som svensk? A! vara 
svensk är något du kan se. Det har a! göra med di! utseende”.37
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Jämfört med tidigare amerikanska studier av självidenti"ering är frekvenser av 
bindestreck-identi"kationskategorier lägre bland våra respondenter i Sverige.38 
Som Walzer skriver, många människor i invandrarsamhällen som Amerikas 
förenta stater presenterar sig hellre med en bindestrecks identitet (till exempel 
italiensk-amerikaner).39 Emellertid tycks en sådan diskursiv möjlighet begrän-
sad för respondenter i Sverige där bindestrecksidentiteter inte är vanliga. Som 
Goldscheider skriver, gör nationalstatsbildningens historia i europeiska länder 
som t ex Sverige och Tyskland det svårt i politisk mening för barn till migranter 
a! anta en bindestrecksidentitet (till exempel turk-tysk eller chilensk-svensk) 
medan sådana identiteter är vanligare i USA.40 Det är värt a! notera a! även om 
det "nns snävare diskursiva möjligheter för bindestreckidenti"ering i Sverige har 
en del ungdomar med invandrarbakgrund i Sverige försökt hi!a andra alterna-
tiv och substitut. E! exempel är ”mellanförskapsföreningen” som har initierats 
för a! skapa deba! om frågor om tillhörighet och identitet. E! annat exempel är  
en grupp av ungdomar med invandrarbakgrund som har skrivit antologin  
#ird Culture Kids, e! manifest för identitet (Babak Azarmi 2017).

Fig. 2. Ungdomar från mixäktenskap, födda i Sverige och födda utomlands och självidentifiering 

I "guren ovan ser vi rapporterad självidenti"ering i skolor och utomlands.41 
Som framgår av "gur 2, identi"erar sig individer i mixgruppen och de som 
är födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar (den så kallade andra genera-
tion en) i större utsträckning som svenska eller med bindestreckidentiteter än 
de som själva var födda utanför Sverige (den så kallade första generationen). 
Ungdomar som är födda utomlands identi"erade sig i större utsträckning med 
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en religiös etike! än de andra. Ungdomar i mixgruppen tenderade a! identi-
"era sig mindre med den nationella/etniska etike!en, jämfört med deras kam-
rater. En faktoranalys (PCA) för a! hi!a mönstren för korrelation mellan de 
olika typerna av identi"ering,42  visade a! de som tillhör kategorierna ”svensk” 
och ”bindestreck” samlas på en axel och de som valde etniska/nationella och 
religiösa etike!er på den andra. 

För a! förstå vilka individuella och sociala faktorer som påverkar ungdomar-
nas val av olika former av identi"kation, använder vi regressionsanalys med 
Afrika 1 gruppen som referensgrupp,43 dvs. alla andra grupper jämförs med 
den här gruppen. Resultatet blev följande:

1. Jämfört med referensgruppen (Afrika 1) tenderade alla andra grupper (in-
klusive Afrika 2) i högre utsträckning a! identi"era sig som svenska eller 
med en bindestreckidentitet. Det enda undantaget var de som är födda i 
länderna i Det globala nord. Som Sayad poängterar, i vilken grad någon be-
traktas som invandrare är kopplade till den rankning av individ ens ursprung 
som råder på internationell nivå.44 Det "nns en hierarki av olika nationer 
och därmed vad Stephen Castels kallar e! hierarkiskt medborgarskap,45 
som innebär a! de som är födda i Det globala nord har hög status. Då de 
inte riskerar a! uppleva stigmatisering tycks de heller inte ha e! behov av 
a! välja svensk eller bindestreckidentitet istället för föräldrarnas hemland 
(de kan till exempel säga ”jag är fransk” utan a! känna sig stigmatiserade).

2. Jämfört med referensgruppen (Afrika 1), tenderar individer i alla andra 
grupper (inklusive Afrika 2) a! välja den etniska etike!en i mycket mindre 
utsträckning. När det gäller den religiösa etike!en ser vi e! liknande mönster, 
men här "nns det ingen signi"kant skillnad mellan grupperna Afrika 1 och 
Afrika 2. Således tenderade även de som föddes i Sverige med föräldrar från 
afrikanska länder (främst Somalia) a! välja den religiösa etike!en o#are än 
andra grupper. Det kan sammanhänga med a! religiös identitet betyder 
olika för olika grupper. Yuval-Davis fann i sin studie a! ”muslim” för männi-
skor från Balkan var en av markörerna för en etnisk/nationell identitet, 
medan den för kurder från Turkiet var en av de vanliga (och nästan irrele-
vanta) kollekt iva egenskaper som de delade med sin nationella hegemoniska 
Andra, nämligen turkarna.46 A! vara muslim symboliserar i det somaliska 
fallet, en av de centrala identitetsberä!elserna och identitetshandlingarna.
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3. E%ekten av respondenternas klassbakgrund var statistiskt signi"kant i två fall. 
De med högre klassbakgrund tenderade i högre utsträckning a! identi"era 
sig som svenska jämfört med individer med lägre klassbakgrund. Ungdomar 
med lägre klassbakgrund tenderade dessutom a! i högre utsträckning iden-
ti"era sig med den religiösa identitetsetike!en. E#ersom högre utbildning 
och inkomst är förknippade med vithet i Det globala nord, påpekar Portes 
och MacLeod, har unga människor från familjer med högre klassbakgrund 
lä!are a! identi"era sig med majoritetsbefolkningen.47 

4. Ungdomar vars familj hade levt längre tid i Sverige rapporterade en svagare 
association med en religiös identitet, jämfört med de som har levt kort tid i 
Sverige. Som Manuel Castells påminner oss: individer som väljer den religi-
ösa    identi"eringen, tenderar a! vara de grupper vars position har degrade-
rats, de som är stigmatiserade och be"nner sig i underordnade positioner. 
En sådan identi"ering är deras överlevnadsstrategi, deras motstånd gente-
mot de principer och institutioner som har förtryckt dem.48   

5. Tvåspråkighet var vanligast bland dem som identi"erade sig med etniska/
nationella och bindestreckidentitet. 

6. E%ekten av kön var blandad och inkonsekvent för val av identitetsmärkning 
i vårt urval.

7. När det gäller sociala faktorer kan vi konstatera a! socialiseringse%ekterna 
av a! ha många kamrater med migrationsbakgrund är negativa för identi-
"ering som svenska. De som har e! segregerat vänskapsnätverk tenderar 
a! i högre grad a! identi"era sig enligt en icke-svensk etnisk/nationell och 
religiös identitet än andra.

8. Unga som går i ”etniskt segregerade skolor” tenderar a! o#are identi"era 
sig med en icke-svensk etnisk/nationell identitet och mer sällan presentera 
sig som svenska. Studenter i mindre segregerade skolor är mer benägna a! 
anta en svensk identitet än de som studerar i segregerade skolor. Resultatet 
överens stämmer med tidigare amerikansk forskning. A! studera i segrege-
rade skolor i utsa!a områden i USA, leder enligt Portes och Rumbaut till 
a! ungdomar med migrationsbakgrund identi"era sig mer som ”svart” eller 
”latino” än med föräldrarnas födelseland.49
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9. De som upplever a! lärarna i skolor diskriminerar elever med migrant                  bak-
grund tenderar a! i mindre utsträckning välja en svensk identitet och mer 
en etnisk/nationell eller religiös.

10. Ungdomar som tror a! ”en students migrantbakgrund gör henne/honom 
mindre populär bland studenter” tenderar a! anta en svensk eller en binde-
streckidentitet o#are än andra som inte är av samma åsikt. Resultaten för de 
som väljer etniska och religiösa identitetsmärken är inte statistiskt signi"-
kanta för den här frågan.

11. A! bo i stora städer (jämfört med mindre orter) minskar sannolikheten för 
svensk identi"kation. 

12. E%ekterna av a! få svenskt medborgarskap är motstridiga. Å ena sidan ökar 
det sannolikheten a! en person presenterar sig som svensk och å andra ten-
derar de som har medborgarskap a! i högre utsträckning välja religiös iden-
titet. De!a beror troligen på a! e! betydande antal individer med rö!er i 
Det globala nord och ”andra europeiska länder” har bevarat si! ursprungliga 
medborgarskap medan majoriteten av ungdomar med afrikansk härkomst i 
vårt urval har svenskt medborgarskap.

Som Sco! skriver; det är inte så a! vissa grupper av människor har en under-
ordnad position i samhället och diskrimineras på grund av a! de redan är 
annorlunda och identi"erar sig med andra beteckningar än majoritetsbefolk-
ningens identi"kation, utan snarare tvärtom: Skillnader mellan olika iden-
titeter produceras genom diskriminering, en process som fastställer makt, 
normal itet och universalitet hos en del och underordning, abnormitet och 
avvikelse hos andra grupper.50 

Det betyder a! alla identiteter konstrueras inom e! system av ojämlikhet. 
Därför bör vi beakta de historiska, politiska och sociala omständigheter som 
leder till konstruktionen av de olika identitetskategorierna. Vi kan dra följande 
slutsats från empiriska resultaten av den här studien:

En del av våra respondenter identi"erade sig som svenska eller väljer binde-
streckidenti"kation (t.ex. iransk-svensk). Många andra håller fast vid sina föräld-
rars ursprungsland när de presenterar sig som till exempel irakisk eller bosnisk 
(etnisk/nationell etike!). En mindre grupp valde den religiösa etike!en. Som 
våra resultat visar, jämfört med andra former, var identi"ering med föräldrar-
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nas födelseland den mest framträdande. Enligt tidigare komparativa studier på 
de!a område beror förekomsten av etniska/nationella etike!er i länder som 
Tyskland och Sverige, på den mindre tillgängligheten av bindestrecksdiskurs-
 en för barn med invandrarbakgrund i dessa länder jämfört med länder som 
Kanada eller Australien med en lång invandringshistoria.51 Samtidigt bör vi ta 
hänsyn till tidsfaktorn. A! internalisera samhällets dominerande diskurs om 
unga med invandrarbakgrund verkar vara den främsta förklaringen till den mer 
frekventa förekomsten av etniska/nationella etike!er. Det nuvarande höger-
extrema politiska klimatet har troligen intensi"erat de etniska/nationella och 
religiösa identitetsformerna som e! svar på en utbredd kulturrasism.

Vår studie visar a! ungdomar med migrantbakgrund (som antingen är födda 
i Sverige eller växte upp här) utmanar de påtvingade kategoriseringarna/klas-
si"ceringarna. De förhandlar aktivt om olika former av identi"ering och till-
hörighet. De utformar olika självidenti"eringar och presenterar sig på olika 
sä! i olika sammanhang. De konstruerar och rekonstruerar former av iden-
ti"ering i sina dagliga liv, i skolan, i grannskapet och utanför landet. Frågan 
om a! välja en identitetsetike! – vem man är – är nära kopplad till var man 
är och vilka de andra är i ens omgivning. Resultaten av vår studie tyder på a! 
unga människors identi"ering inte är "xerad och begränsad utan en relativt 
&ytande, kontextberoende och dynamisk process.

Den överoptimistiska tron på  
statlig räkning av ras och etnicitet 
Med medborgarrä!srörelsen under 1960-talet blomstrade en ny kamp 
mot rasism och diskriminering i USA. Det är då som deba!en inleds om 
a! använda folkräkningsresultat för åtgärder som skulle kompensera för e! 
långvarigt slaverisystem (genom a"rmative action). Men det var inte en enkel 
uppgi# e#ersom: a) konstruktionen av identitetsetike!er som till exempel 
latino eller mellanöstern fastställde vissa kategorier i den allmänna föreställ-
ningsvärlden samtidigt som de i själva verket var omstridda begrepp, b) den 
”objektiva realism” som tillskrives si%ror och den ”verklighet” som tabeller, 
diagram och jämförelser gav sken av a! beskriva – bidrog till a! befästa sådana 
kategorier som en given del av människors ”sunda förnu#”, c) uppmaningen 
a! klassi"cera sig själv som tillhörande en rasgrupp naturaliserade rasens exi-



99Självkategoriseringarnas problematik

stens, d) den självbestämmande delen av självidenti"eringen underminerades 
genom a! de begränsades av forskarde"nierade etike!er i frågeformulären.52

Dessa problem ger, bland annat, upphov till följande frågor i e! svenskt 
samman hang: Ska respondenter själva bestämma sin ”etniska” tillhörighet 
i folkräkningar eller kan forskare och byråkrater bestämma det genom a! 
använda redan färdigformulerade kategorier som svarsalternativ (t ex svensk, 
nordisk, övriga Europa, utanför Europa)? Kan det vara möjligt a! låta det vara 
helt upp till respondenter a! själva skriva om sina tillhörigheter (som ibland 
blir deras bostadsområde, stad eller t.o.m. deras älskade fotbollsklubb)? Ska 
respondenter ha &ervalsmöjligheter när de svarar på frågor om sina tillhörig-
heter eller skall de enbart kunna välja e! svar? Hur hanterar folkräkningar de 
individer vars tillhörighet är blandad och komplicerade (t ex när individ ens 
mor är född i Sverige av två somaliska föräldrar och individens far är en ”tredje 
generation” med rö!er i Finland)?

Förändringar som har ske! under olika perioder av folkräkningar i exempelvis 
USA (beroende på den politiska konjunkturen) visar a! det blir omöjligt a! 
jämföra resultatet av folkräkningar över tid. Anledningen är a! vissa grupper 
har blivit större eller mindre beroende på hur de de"nierats och följaktligen 
förändras gruppens socioekonomiska resurser/positioner. Den o(ciella mät-
ningen av ”etnicitet/ras” blev därmed tvärsni!sdata (och inte longitudinella). 
Sådana frågor i folkräkningar är dessutom baserade på en statisk och essen-
tialistisk (i motsats till en dynamisk och konstruktivistisk) syn på etnisk till-
hörighet. Det är till exempel intressant a! följa en och samma person över tid 
i olika folkräkningar och se hur den här individen identi"erar sig under olika 
faser av si! liv och på olika platser. Samma person kan samtidigt känna a! 
hen hör till olika kategorier under samma tid och plats (t ex a! samtidigt vara 
svensk, somalier och muslim). O(ciella mätningar av etnicitet är inadekvata 
inför komplexa identitetstillhörigheter (när människor är blandningar av olika 
kategorier). 

Exempel från andra länder där sådana frågor har deba!erats visar andra 
aspekt e  r av den överoptimistiska tron på vad man kan komma fram till genom 
folkräkningar och understryker den problematik som rör frågor om ras/etni-
citet i folkräkningar. Hur olika grupper ska benämnas har varit e! tvisteämne 
i olika länder i samband med a! folkräkningar ställer frågor om människors 
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ras tillhörighet. Till exempel när folkräkningstjänstemän i Storbritannien för 
första gången (1976) "ck instruktioner a! kategorisera ”minoriteter” i sy#e 
a! göra det möjligt för regeringen a! få statistisk information om individer 
tillhörande sådana grupper (deras familjestruktur, bostäder, sysselsä!ning, 
utbildning och så vidare). Tanken var a! med denna information motverka 
diskriminering mot dessa minoriteter. Individer som hade sina rö!er i Indien 
eller Kina protesterade inte aktivt mot a! bli kategoriserade som indier eller 
kineser, medan däremot individer med rö!er i Västindien motsa!e sig a! 
räknas som ”västindier”. De argumenterade för a! de helt enkelt skulle betrak-
tas som bri!iska och ingenting annat. För a! övervinna denna opposition, an-
vändes då termen ”Black British” för gruppen.53 

För a! ta e! annat exempel, e#er a! folkräkningen i Kanada introducerade 
vari abler för a! mäta befolkningens etniska ursprung, uppkom också e! mot-
stånd mot en sådan uppdelning genom a! en del respondenter de"nierade sig 
som tillhörade kategorin ”kanadensisk” och ingenting annat. Tidigare hade 
kategorin ”kanadensisk” inte varit valbar som etniskt ursprung, men i 1996 
års folkräkning ingick den i listan. ”Kanadensisk” blev den största ”etniska” 
ursprungsgruppen. En femtedel av populationen (5,3 miljoner) deklarerade 
”kanadensisk” som deras enda ”etniska” tillhörighet. Y!erligare 3,5 miljoner 
rapporterade ”kanadensisk” i kombination med andra ursprung.54

Frankrikes fall är också intressant i sammanhanget. Som Alain Blum skriver 
har det enligt landets lagsti#ning inte varit tillåtet a! samla data om individ ers 
”etniska tillhörighet” i Frankrike. Den enda uppdelningen som görs är mellan 
”franska medborgare” och ”utlänningar”.55 Principen som avgör om individen 
är fransman är baserad på ”jus soli” med medborgarskap som främsta kriterie.56  
Så, oavse! om individen en gång i tiden migrerat till Frankrike, betraktas per-
sonen i fråga, enligt lagen, som fransman om hen erhåller franskt medborgar -
skap. Samtidigt pågår en deba! om a! det behövs ”etnisk statistik” för a! 
bekämpa diskriminering, enligt forskare som Patrick Simon.57 Värt a! notera 
är a! e! sådant krav först kom från extremhögern (Nationella &onten) som 
med ”hårda data” ville ”påvisa” kopplingen mellan migranter och kriminalitet. 
Det var e#er sådana diskussioner som landets statistiska myndigheter i nära 
samarbete med en grupp forskare startade en omfa!ande enkätundersökning 
med e! stort urval av migranter och deras barn. Med denna undersökning, 
levererades e! sä! a! motstå den ”politiskt korrekta” inställning som hade 
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dominerat samhällsvetenskap och statistikinsamling di!ills. Den avvisade vad 
som framställdes som den konstgjorda ”idealiseringen och homogen iseringen 
av Frankrikes befolkning”.58 Det viktigaste argumentet mot a! använda etniska 
frågor i nationella folkräknigar var a! konstruktionen av sådana statistiska ka-
tegorier inte är en neutral övning. Dessutom fryser dessa kategorier situatio-
ner som är i rörelse, genom a! fästa individer vid en enda tillhörighet, vilket 
gör det svårt a! förstå fenomenet multipel identitet. Det alternativa förslaget 
var a! utveckla &era analysformer på olika nivåer, som inte binder fast indivi-
den uteslutande och beständigt till en viss ”etnisk grupp”’. 59 

Y!erligare argument som berör den överoptimistiska tron på användbarheten 
av statliga statistiska konstruktioner och folkräkningar utifrån ras och etnisk 
tillhörighet för a! bekämpa diskrimineringar är följande: 

Det "nns en motsägelse när det gäller individens rä! till självde"niering och 
påståendet a! statistik från folkräkningar ska användas för a! bekämpa diskri-
mineringen. Om varje individ har rä! a! själv de"niera sin ”etniska tillhörig-
het”, vad händer med de personer som själva är födda utanför Sverige eller har 
föräldrar som är utlandsfödda men betraktar sig som svenska och de"nierar 
sig som svenskar i folkräkningar? De kommer uppenbarligen inte a! räknas in 
som etniska minoriteter även om deras utseende eller namn (som måhända 
inte betraktas av majoritetsbefolkningen som ”riktigt” svenskt) kan göra dem 
till potentiella föremål för diskriminering.

För det andra, i länder som länge har ha# en sådan o%entlig statistik har 
det inte ske! märkvärdiga och e%ektiva antidiskrimineringsåtgärder under 
de senaste decennierna. Om det inte "nns kra#fulla sociala rörelser som 
rubbar maktbalansen till stigmatiserade minoriteters fördel och backar anti          -
diskriminerings           åtgärder    är etnisk statistik i sig maktlös. Det "nns till och med 
en risk för a! en förenklande klassi"cering av befolkningen i olika ”raser” eller 
”etniska grupper” används i motsa! sy#e, t ex för a! ”bevisa” a!  ”invandrare” 
jobbar mindre eller i högre utsträckning är socialbidragstagare eller krimi-
nella. Vi ser redan sådana användningar av begreppet ”invandrare” och ”ut-
ländsk bakgrund” i o%entlig statistik. A! skolverket varje år går ut med ”hård 
statistik” och hävdar a! unga med utländsk bakgrund ligger e#er, har lägre 
betyg och i mindre utsträckning går vidare till nationella gymnasieprogram 
jämfört med barn till infödda, är exempel på missbruk av en o%entlig etnisk 
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statistik. I sådana rapporter klumpas olika kategorier av ungdomar med 
migrations bakgrund (de som är födda i Sverige, de som har kommit hit innan 
skolstart och de som har kommit vid t ex 15–16 års ålder) ihop. Samtidigt 
tar en sådan förenklande statistisk redovisning inte hänsyn till andra aspekter 
av dessa ungdomars identitet. I sådana statistiska rapporter, kontrolleras inte 
för ungdomarnas klassbakgrund. En betydande del av dessa ungdomar med 
migrantbakgrund har arbetarklassbakgrund för a! deras föräldrar har kommit 
som arbetskra#sinvandrare till Sverige eller är &yktingar som degraderats till 
arbetarklasspositioner. När man jämför en sådan grupp med ”utländsk bak-
grund” med ungdomar med ”infödd bakgrund”, jämförs ungdomar i en grupp 
som huvudsakligen har arbetarklassbakgrund med ungdomar med som har 
en blandad klasstillhörighet. Den första gruppens etike! blir invandrare och 
den andra svenskar. A! jämföra barn till arbetare med barn till medelklass-
familjer blir missvisande. Tidigare studier har visat a! föräldrarnas klass-
bakgrund (deras inkomst, utbildning och arbetsmarknadsposition) har stora 
e%ekter på deras barns utbildningsresultat. När man kontrollerar för dessa 
ungdomars klassbakgrund, försvinner skillnaderna för en stor del av de som 
ingår i gruppen invandrare. Redovisningen av statistik enbart e#er utländsk 
bakgrund är således vilseledande och missvisande. E! tydligt exempel av e! 
sådant missbruk av ”hårda data” var när ansvariga personer och myndigheter 
menade a! orsaken till svenska elevers dåliga resultat i Pisaundersökningar var 
a! elever med utländsk bakgrund räknades in i resultaten.60 

En alltför optimistisk tilltro till ”etnisk statistik” som botemedel mot diskrimi-
nering och rasism lider av y!erligare två problem. För det första, en starkt för-
enklande bild av komplexiteten och motsägelserna i det politiska makt spelet 
när strider för de underordnades rä!igheter (klass, genus, etnicitet, sexuell 
läggning och så vidare) förs. För det andra en överdriven tro till den statliga 
maktens styrka och goda vilja. 

Det "nns en uppsjö tidigare forskning som visar a! det "nns två typer av 
diskrimineringar i samhället; diskriminering i kontrakt och diskriminering 
i kontakt. Den viktigaste formen av diskriminering av minoritetsgrupper är 
enligt Glenn Loury diskriminering i kontakt, vilket innebär a! stigmatiserade 
grupper med hänvisning till deras föreställda ”ras/etnicitet” behandlas olika 
i  informella relationer som utgörs av exempelvis äktenskap, grannskap, vän-
skap.61 På grund av dessa icke-formella former av diskriminering får de stigma-
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tiserade grupperna inte tillgång till de kontakter och sociala nätverk som är 
viktiga för a! nå framgång, bland annat på arbetsmarknaden. Följderna av 
kontaktdiskriminering är enligt Loury den främsta orsaken till den bestående 
ojämlikheten mellan svarta och vita amerikaner. Staten och lagsti#ningen är 
totalt lamslagna i kampen mot en sådan typ av diskriminering. I Sverige har 
vi en hel del empiriska studier som visar hur sociala kontakter och relatio-
ner (t ex släktskap, vänskap eller bekantskap) med resursrika individer med 
majoritets bakgrund har betydelse för a! till exempel ska%a e! arbete och göra 
karriär inom arbetsorganisationer. 62 

Paradoxen att räkna människors ras/etnicitet, 
den svenska kontexten
Kritiska forskare och forskningsområden som är inspirerade av postkoloniala 
och antirasistiska perspektiv intresserar sig för hur hierarkiska samhällsstruk-
turer, på basis av påstådda genetiska eller kulturella skillnader, reproduceras. 
De betonar vikten av a! studera grunderna till underordning och förtryck i 
konstruktionen av ”ras”/”etnicitet” samt i rasistiskt de"nierade sociala rang-
ordningar i samhället. Anti-essentialism och intersektionalitet är två viktiga 
ingredienser i kritiska teorier inom forskningsfältet IMER (Internationell 
Migration och Etniska relationer). När essentialister hävdar a! en grupps 
identitet (t ex deras ”etniska” identitet) har en tydlig mening och är stabil och 
konstant genom tid, plats och olika historiska, sociala, politiska och person-
liga samman hang, konstaterar anti-essentialister a! människans identitet inte 
kan vara en fast essens. Identiteter ligger inte oförändrade utanför historien 
och kulturen, utan är socialt konstruerade, multipla, potentiellt motsägelse-
fulla och kontextberoende. Intersektionalitet komple!erar de!a perspektiv 
genom a! uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning 
skapas och upprä!hålls i samspel mellan olika identiteter, bland annat av 
klass, ras/etnicitet, kön, funktionsvariationer, ålder, sexualitet och religion. 
Intersektion alitet avser studiet av förtryck och diskrimineringen i skärnings-
punkten mellan dessa olika maktrelationer. 

Givetvis behöver kritiska forskare båda kvantitativa och kvalitativa data som 
underlag för a! göra en gedigen analys om konsekvenser av etni"ering i sam-
hället för a! kunna utforska sociala orä!visor kopplade till arbete, hälsa eller 
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utbildning av etni"erade individer. Som Pierre Bourdieu påminner oss är 
samhälleliga fenomen så komplicerade a! vi inte har råd a! avstå från någon 
metod utan bör använda båda kvantitativa och kvalitativa metoder för a! pro-
ducera underlag för forskning.63 

Sveriges sista folkräkning utfördes 1990. Däre#er blev de nationella myndig-
hetsregister (som administreras av SCB och Socialstyrelsen) viktiga källor för 
forskning och utredningar om välfärd och ekonomi i Sverige. Befolknings- 
och socioekonomiska register samt hälsodataregister ingår bland dessa data-
källor för registerforskning. Befolkningsbaserade register hämtar data och 
personanknutna uppgi#er (via individens personnummer) från olika myn-
digheter. Bland informationen i registerdata "nns individens och hennes för-
äldrars födelseland som är viktiga informationer för forskning om personer 
med migrationsbakgrund.

Det har gjorts omfa!ande vetenskapligt arbete (baserat på kvantitativa 
metoder) med hjälp av registerdata om migranter och deras barn i Sverige 
inom olika områden såsom arbetsmarknad, utbildning, äktenskap, boende 
och hälsa, vilket också sammanställts i olika forskningsöversikter.64 De &esta 
forskare i fältet är medvetna om a! ”etnicitet” enbart är en variabel bland 
många andra. Därför försöker de a! – så go! det går – kontrollera för andra va-
riabler som påverkar, t ex individens arbetsmarknads- eller utbildnings utfall. 
Andra individuella egenskaper som kön, klassbakgrund, ålder, medborgar-
skap, hälsoproblem och tiden i Sverige kan ha större e%ekter än ”etnicitet”. På 
samma gång brukar forskare skilja mellan olika grupper bland migranter och 
deras barn, då graden av stigmatisering hänger starkt ihop med från vilken del 
av världen människor har sina ”rö!er”. Det "nns stora veri"erbara skillnader 
om man härstammar från Det globala nord eller Det globala syd och det "nns 
stora variationer mellan subgrupper inom varje kategori, beroende på faktorer 
som gruppens klassammansä!ning, och när de kommit till Sverige. 

Förutom registerdata producerar forskare inom olika fält mängder av kvan-
titativa data som berör individer med ”utländsk bakgrund” och deras barn 
i Sverige; såväl tvärsni!- som longitudinelldata. Dessa undersökningar är 
vanligt vis baserade på e! representativt urval av individer och inte heltäck-
ande totalundersökningar. 
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Parallellt med akademiska studier publiceras statistiska rapporter av myndig-
heter baserade på registerdata som redovisar exempelvis arbetsmarknadsläget 
och utbildningsresultatet för personer med ”utländsk bakgrund”; rapporter 
som kan få stort genomslag i media, i berä!elser om invandrare och deras 
barn. I dessa, inte sällan endimensionella och onyanserade rapporter, beaktas 
aldrig andra egenskaper hos personer med ”utländsk bakgrund”. Det kan hänga 
samman med a! det är svårt och tidskrävande för myndighets personer a! 
kontrollera för klassbakgrund för exempelvis elever med ”utländsk bakgrund” 
eller ”invandrare” som begår bro!. För a! ge e! exempel: svarta amerikanernas 
överrepresentation i amerikanska fängelser är i första hand beroende av deras 
socioekonomiska utsa!het i samhället och inte deras ”kultur” och än mindre 
deras ”hudfärg”. När forskare studerar de individer som har registrerats för 
bro! i Sverige och kontrollerat för deras klassbakgrund ser de a! den ”etniska” 
variabeln blir icke signi"kant.65 Det "nns stora kvalitetsskillnader mellan myn-
dighetsrapporter och akademiska studier. Ändå tenderar de förenklande rap-
porterna publicerade av myndigheter få en förhållandevis stor mediauppmärk-
samhet medan forskningsresultaten o#a blir mindre synliga för allmänheten. 

Med hjälp av registerdata, komple!erad med y!erligare urvalsundersök-
ningar har forskare i Sverige lyckats a! med kvantitativa metoder studera 
olika aspekt er av etni"erade gruppers liv. Det innebär a! be"ntliga data som 
används av forskare trots brister,66 har ge! gedigna underlag för a! kunna an-
vändas i e! jämlikhetsarbete. När man överväger materiella och diskursiva 
kostnader för ”folkräkningar av totalpopulationen som innehåller frågor om 
människors ”ras”, ”etniska” eller ”religiösa” tillhörighet, jämfört med de källor 
som är be"ntliga, blir det klart a! be"ntliga data är tillräckligt bra. Givetvis kan 
forskare, med större möjligheter för komple!erande undersökningar, produ-
cera ännu bä!re underlag i fältet. Sådan information är självklart behjälplig 
för a! upplysa statliga myndigheter och den allmänna opinion en om konse-
kvenser av rasism. Än viktigare är a! synliggöra resultaten av de vetenskapliga 
undersökningar av rasism och andra former av diskriminering som faktiskt 
gjorts för a! utsa!a grupper skall få y!erligare underlag för a! bedriva e! 
jämlikhets arbete och framföra sina krav för en mer rä!vis samhällsstruktur. 
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Inledning
I de!a kapitel kommer e! pilotprojekt om jämlikhetsdata som genomför-
des i Botkyrka kommun mellan år 2014 och 2017 a! presenteras och ana-
lyseras. Studien baseras på intervjuer genomförda mellan 2017 och 2019 
med sex tjänstepersoner som på olika sä! var involverade i, eller påverkades 
av, arbetet med jämlikhetsdata i kommunen, komple!erat med kommunala 
doku ment, rapporter och tidningsartiklar av relevans för satsningen. Jag följde 
tjänste personerna under de år arbetet med jämlikhetsdata avslutades och in-
lemmad es i e! bredare administrativt styrningssystem i kommunen. Inom 
ramen för denna studie har jag fört e! återkommande samtal med dem, vilket 
betyder a! jag återkom till samma intervjupersoner under &era gånger genom 
åren. Jag genomförde också fyra mer formella intervjuer och e! gruppsamtal. 
Tjänste personerna har anonymiserats och kallas i denna studie för Tjänste-
person 1, Tjänsteperson 2 osv. Det är intervjupersonernas tankar om och 
erfarenheter av arbetet med jämlikhetsdata i Botkyrka som står i fokus. För 
a! ge deras tankar en bakgrund och e! sammanhang inleds kapitlet med e! 
kontext ualiserande avsni! som förklarar hur det kommer sig a! e! kommu-
nalt pilot projekt om jämlikhetsdata kom till stånd i just Botkyrka. Däre#er 
kommer en redogörelse för tjänstepersonernas beskrivningar av processen a! 
tecknas med hjälp av intervjuer, tjänstepersonernas re&ektioner kring arbetets 
olika faser och den uppmärksamhet som arbetet med jämlikhetsdata en tid 
kom a! få i media. Intervjuerna synliggör hur arbetet med denna speci"ka 
process kom a! påverkas av en rad spänningsytor av politisk och organisato-
risk karaktär som "ck betydelse för resultatet av arbetet med jämlikhetsdata i 
Botkyrka. Intervjuerna synliggör också de särskilda svårigheter som uppstod 
då jämlikhetsdata kom a! uppfa!as som en speci"k metod a! skapa kunskap 
genom enkätundersökningar där respondenterna själva skulle identi"era sin 
grupptillhörighet, i sy#e a! ta fram kunskap som skulle kunna användas i e! 
jämlikhetsarbete inom ramen för kommunal styrning och verksamhet. Kapit-
let avslutas med en re&ekterande diskussion baserad på de lärdomar som kan 
dras av processen och av de svårigheter den synliggör när det gäller e! arbete 
som ämnar utveckla metoder för insamling av data som kan främja organisa-
tioners arbete mot rasism och för större jämlikhet. 
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Botkyrka kommun

Botkyrka kommun, en förortskommun belägen söder om Stockholm stad, är 
en av de kommuner i Sverige vars demogra" tidigt kom a! påverkas av e#er-
krigstidens arbets- och &yktingmigrationer. Till följd av de!a var Botkyrka år 
1970 en av de tio kommuner med högst andel utrikesfödda i Sverige. Botkyrka 
var då den enda kommun på denna lista som inte var en industrikommun, som 
exempelvis Surahammar och Gustavsberg.1 Den demogra"ska förändringen 
i Botkyrka påverkade särskilt kommunens norra del, med orter som Fi!ja, 
Alby och Hallunda-Norsborg, vars bostadsbestånd präglas av bostäder byggda 
under miljonprogrammet. Liksom fallet är för vissa andra områden byggda i 
den urbana periferin under miljonprogrammet, kom demogra"n i bostads-
områden i den norra delen av Botkyrka a! snabbt förändras under 1980-talet 
och början på 1990-talet. De!a berodde på a! människor med migrantbak-
grund lä!are kunde hi!a bostäder där än i andra delar av staden; a! yrkes-
verksamma personer med svensk bakgrund kom a! söka sig bort från dessa 
områden; samt a! personer från denna sistnämnda kategori inte i någon större 
utsträckning &y!ade tillbaka igen.2 A! många av de som &y!ade in var perso-
ner med utländsk bakgrund med svag ställning på arbetsmarknaden bidrog till 
en rasi"erad boendesegregation mellan Norra Botkyrka och resterande delar 
i kommunen. Det skedde en territoriell stigmatisering av kommunens multi-
etniska orter kopplad till denna rasi"ering av kommunens geogra",3 vilket 
innebar nya utmaningar för den kommunala verksamheten i fråga om skola, 
folkhälsa och samhällsdeltagande.4 Boendesegregationen i Botkyrka och i 
andra liknande stads- och kommundelar i storstads områden kom under 1990-
talet a! uppmärksammas från statligt håll i e! antal utredning ar.5 Botkyrka blev 
en av de kommuner som staten, i olika omgångar under 1990 och 2000-talen, 
riktade omfa!ande satsningar mot a! motverka vad som uppfa!ades som 
”segregation ens negativa e%ekter”. Kommunen kom därmed a! ingå i de kom-
muner som inkluderades i det som kom a! kallas för Storstadspolitiken.6

Inom denna förståelseram kom Botkyrka kommuns politiskt förtroendevalda 
och tjänstepersoner, tidigare än kollegorna i andra kommuner, a! tvingas 
hantera problem relaterade till ojämlikhet och en rasi"erad eller etni"erad 
boende segregation i sin politiska och administrativa styrning. I Botkyrka 
har de!a bland annat tagit sig i u!ryck i pro"lerande satsningar inom kultur-
området, men också påverkat framväxten av en kommunal struktur med 
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områdesgrupper som kunde stärkas och utvecklas med stöd av storstads-
politikens olika svängningar.7 Engagemanget i frågor om hur en o%entlig styr-
ning kan förhålla sig till den mångfald som präglar kommunens befolkning tog 
sig också u!ryck i framtagandet av styrdokumentet Strategi för e! inter kulturellt 
Botkyrka år 2010, tänkt a! främja införandet av e! interkulturellt perspek-
tiv i kommunens olika verksamheter, i vilket e! u!alat antidiskriminering-
sperspektiv ingick.8 Viljan a! arbeta med det interkulturella perspektivet kan 
också kopplas till a! Botkyrka kommun blev medlem i det europeiska nät-
verket Intercultural cities (ICC) år 2011; e! nätverk skapat av Europarådet år 
2008. Sy#et med ICC var a! skapa e! sammanhang som kunde erbjuda stöd 
till städer och regionala myndigheter i utvecklingen av politiska och administ-
rativa praktiker och styrdokument som främjar e! interkulturellt perspektiv 
– e! perspektiv som utgår ifrån hur de mänskliga rä!igheterna kan vara vägle-
dande i en styrning som tar hänsyn till den etniska mångfald som kan prägla 
en stads befolkning.9 Några år tidigare, år 2005, hade Botkyrka kommun gå! 
med i e! annat nätverk, Europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR; 
European Coalition of Cities against Racism), som grundats år 2004 på initia-
tiv av FN-organet Unesco i sy#e a! främja erfarenhets- och kunskapsutbyten 
mellan europeiska städer i arbetet mot rasism och diskriminering. Medlem-
skapet i dessa nätverk visar hur Botkyrka sökt sig till internationella samman-
hang för a! där "nna inspiration och stöd när det gäller a! ta itu med lokala 
utmaningar kopplade till den multietniska verklighet som kom a! prägla 
kommunen. 

Värt a! notera är a! Botkyrkas deltagande i nätverk av städer och kommun-
 er som åtar sig a! systematiskt arbeta mot rasism och med frågor kopplade 
till inter kulturalitet under många år gjordes utifrån e! blocköverskrid ande 
politiskt stöd i kommunen. De!a kan illustreras med det inledande stycket 
från en deba!artikel publicerad i Svenska Dagbladet den 30 juni 2012, under-
tecknad av både Katarina Berggren, dåvarande socialdemokratisk kommun-
styrelseordförande i Botkyrka, och Jimmy Baker, dåvarande moderat 
kommunalråd: 

För a! motverka diskriminering och bä!re ta tillvara på de kompeten-
ser och kunskaper som "nns så behöver såväl Sverige som Botkyrka 
övergå till a! vara e! interkulturellt samhälle som präglas av möten och 
rörelser mellan individer och grupper. Utmaningen är a! komma dit 
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från e! nuläge där olika etniska och socioekonomiska grupper lever 
nära varandra, men är främmande och okunniga om varandra. Bot-
kyrka kommun går i spetsen för denna förändring. Nyckeln är e! nära 
samarbete mellan det o%entliga och det civila samhället, och a! ly#a 
medborgarna för a! minska den sociala distansen mellan människor.10

Den politiska enighet som rådde bakom Botkyrkas satsning på a! pro"lera kom-
munen genom antirasism och e! interkulturellt perspektiv kom a! utmanas 
e#er a! denna deba!artikel publicerades, till stor del på grund av a! opposi-
tionen i kommunen kom a! motsä!a sig Botkyrkas satsning på jämlikhetsdata. 

Vägen till frågan om jämlikhetsdata

När Botkyrka kommun år 2007 klev in som medlemskommun i ECCAR, 
innebar det a! kommunen formellt åtog sig a! arbeta utifrån nätverkets antagna 
tiopunktsplan. Det är en lista på tio områden som varje medlem förväntas ut-
veckla e! systematiskt arbete kring.11 I punkt två (2) av ECCAR:s tiopunkts-
plan förbinder sig medlemskommunerna a! regelbundet samla in statistik och 
andra data för a! analysera läget i kommunen i fråga om rasism och diskrimi-
nering.12 Denna punkt understryker vikten av a!, i samverkan med forsknings-
institutioner, utveckla metoder som möjliggör en systematisk insamling av data 
om rasism och diskriminering i relation till kommunens samtliga verksamhe-
ter. ECCAR beskriver de!a som en förutsä!ning för a! formulera relevanta 
och lokalt förankrade målsä!ningar för det lokala arbetet mot rasism, samt för 
a! kunna bedöma e%ekten av kommunens igångsa!a åtgärder över tid. Denna 
punkt ly#er därmed fram tillgång till pålitliga data om rasism och diskrimine-
ring som en central del i e! systematiskt o%entligt arbete mot rasism. Vikten av 
tillgång till pålitliga data i e! systematiskt arbete mot rasism har också ly#s av 
andra internationella organisationer. I de första allmänna policyrekommenda-
tioner som formulerades år 1996 av den Europeiska kommissionen mot rasism 
och intolerans, (ECRI), uppmanades till exempel Europarådets medlemsstater: 

a!, e#ersom det är svårt a! utveckla och e%ektivt genomföra policies 
på ifrågavarande områden utan tillförlitligt underlag, i enlighet med 
europeiska lagar, föreskri#er och rekommendationer om datasäker-
het och skydd för privatlivet, när så är lämpligt insamla uppgi#er som 
kan underlä!a a! bedöma och värdera situation och erfarenheter hos 
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grupper som är särskilt utsa!a för rasism, främlings"entlighet, anti-
semitism och intolerans.13 

De!a är också e! område som föranle! ECRI a! upprepade gånger rikta 
kritik mot Sverige, då organisationen "nner a! landet underlåtit a! utveckla 
e! system för en systematisk insamling av data som kan användas för a! över-
vaka e%ekten av rasismens olika u!ryck i Sverige,14 en kritik som liknar den 
som riktats mot Sverige av Förenta nationernas Kommi!é för avska$ande av 
rasdiskriminering.15 

En organisation som tagit fram hjälpmedel som är tänkta a! under-
lä!a det o%entligas arbete med a! samla in data som kan användas i e! 
antidiskriminerings arbete är Europeiska kommissionen. Som e! sä! a! under-
lä!a för medlemsländerna a! operationalisera EU:s lagsti#ning mot diskrimi-
nering har kommissionen publicerat European handbook on equality data av 
den "nske juristen Timo Makkonen, i två upplagor, först år 2007 och en revide-
rad version 2016. I handboken publicerad 2007 de"nierades jämlikhetsdata: 

$e notion of equality data is used in this handbook in reference to 
any piece of information that is useful for the purposes of describing 
and analysing the state of equality. $e information may be quantita-
tive or qualitative in nature. $e main focus is on equality statistics, by 
which are meant aggregate data that re&ect inequalities or their causes 
or e%ects in society. Sometimes data that are collected primarily for 
reasons other than equality-related purposes can be used for producing 
equality data.16 

Makkonens de"nition av jämlikhetdata, equality data på engelska, är all in-
formation som kan användas för a! beskriva och analysera ojämlikhet. Den 
är således öppen i fråga om vilka metoder som kan användas. Jämlikhetsdata 
kan produceras med både kvalitativa och kvantitativa metoder, även om det 
"nns en betoning på statistik. Det avgörande är om den insamlade informa-
tionen kan användas i e! systematiskt, konkret och kontinuerligt arbete mot 
ojämlikhet. En liknande de"nition används i rapporten Statistik ens roll i arbetet 
mot diskriminering av Yamam Al-Zubaidi som togs fram åt Diskriminerings-
ombudsmannen (2012). Al-Zubaidi de"nierar jämlikhetsdata som de ”upp-
gi#er som behövs för a! formulera och följa upp jämlikhetspolitiken. Begrep-
pet jämlikhetsdata omfa!ar all data som är av relevans för området – såväl 
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kvalitativa uppgi#er som kvantitativa sådana. Aggregerade statistiska uppgif-
ter kallas speci"kt för jämlikhets statistik.”17 

I Sverige drevs under början av 2010-talet frågan om jämlikhetsdata av anti-
rasistiska organisationer och nätverk. Viktig i denna mobilisering var A&o-
svenskarnas riksorganisation (ASR) som inkluderade behovet av jämlikhets-
data i de femton krav på politiska åtgärder som organisationen tog fram inför 
valet 2014. Som andra punkt i deras lista formulerades kravet a! ”ta fram 
samhällsstatistik di%erentierad på etniska grupper så a! mer kan bli känt om 
orsaker, omfa!ning och e%ekter av rasdiskriminering i Sverige”.18

Frågan om jämlikhetsdata inkluderades samma år i de fem krav som ställdes 
av de 31 organisationerna i Koalitionen för alla människors lika värde, också 
det i sy#e a! påverka den politiska agendan inför valet. Koalitionen krävde 
a! statliga myndigheter skulle börja föra ”jämlikhetsstatisk” utifrån etnicitet 
och religion för a! kunna stärka och följa upp si! arbete mot diskriminering 
på dessa grunder.19

Ett pilotprojekt om jämlikhetsdata
Medlemskap i ECCAR och ICC gav Botkyrka kommun, som en av de in-
tervjuade tjänstepersonerna u!ryckte det, e! sammanhang som gjorde det 
möjligt a! börja utveckla ”e! mer systematiskt tänk” kring si! ansvar för 
arbetet mot diskriminering och rasism.20 Dylika internationella nätverk är 
viktiga för tjänste personer som ansvarar för a! arbeta med frågor om rasism 
och diskriminering, som o#a kan känna sig ensamma i sina respektive organi-
sationer med a! driva frågorna.21 Botkyrka kommuns engagemang i ECCAR 
öppnade till exempel för möjligheten a! experimentera med forskningscirklar 
tillsammans med grupper av Botkyrkabor som drabbas av rasism och struk-
turell diskriminering, såsom afrosvenskar, muslimer och de som bor i socio-
ekonomiskt utsa!a kommundelar, som e! sä! a! vidareutveckla kommunens 
antidiskrimineringsarbete.22 Nätverken gav frågorna en internationell tyngd 
och erbjöd konkret inspiration för arbetets praktiska genomförande, något 
som den nationella kontexten inte alltid kunde leverera: 

På nationell nivå har politiken börjat tappa någonting men på lokal nivå  
så ser de mängder med exempel där man lever sin politik. Och det är  
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positivt även om världen är i gungning så är det i alla fall på den lokala 
nivån man ser det konstruktiva hända hela tiden och det ger ändå hopp  
på något sä!.23

Erfarenheter av de fördelar det innebär för städer med gemensamma utma-
ning ar a! utbyta erfarenheter och samverka kring projekt var också avgö-
rande för skapandet av det nationella nätverket Unesco LUCS, år 2014.24 
Till sammans med Malmö stad och Eskilstuna kommun grundade Botkyrka 
kommun de!a nätverk i sy#e a! skapa ”hållbara platser som präglas av social 
jämlikhet och lika rä!igheter och möjligheter för alla” med stöd av Unescos 
ramverk av mänskliga rä!igheter.25 Strävan e#er a! skapa mer hållbara platser 
operationaliseras inom organisationen i så kallade kunskapspiloter. Det är 
pilot projekt tänkta a! utveckla medlemsorganisationernas verksamhet 
utifrån e! människo rä!stänk som prövas, dokumenteras och utvärderas inom 
organisationen, för a! sedan kunna spridas vidare inom Unescos ramverk.26 

Kort e#er a! organisationen Unesco LUCS invigdes i maj 2014 kom represen-
tanter för organisationerna A&osvenskarnas riksförbund och Nätverk svenska 
muslimer i samarbete i kontakt med Botkyrka kommun. Organisationerna 
hörde till de röster som under åren varit de mest aktiva a! driva frågan om 
behovet av tillförlitlig statistik i kampen mot rasismen i Sverige. Mötet med 
Helena Rojas, dåvarande utvecklingschef i Botkyrka kommun och projekt-
ledare för etablerande av Unesco LUCS ledde till a! e! gemensamt beslut 
om a! genom en kunskapspilot undersöka hur kommunen kunde använda 
sig av jämlikhetsdata som e! sä! a! vidareutveckla si! arbete mot rasism och 
diskriminering i samarbete med aktörer ur det lokala civil samhället.27 Botkyr-
kas erfarenheter från tidigare projekt inom ECCAR var grundläggande för 
kommunens beslut a! undersöka möjligheten a! utveckla metoder för a! 
arbeta med jämlikhetsdata, då en av de saker som blev tydlig genom dessa 
projekt var behovet av ta fram data som en nödvändig del i utvecklingen av 
den interna kommunala strukturen i arbetet mot rasism.28 A! det blev en kun-
skapspilot för Unesco LUCS förklarar Tjänsteperson 2 med a! den inram-
ning som denna organisation möjliggjorde kunde vara viktig för projektet då 
erfarenheter från tidigare projekt gjorde dem medvetna om ”a! det här var 
känsligt. Och a! rama in det i en Unesco LUCS pilot ger det uthållighet”.29 A! 
Botkyrka, genom si! engagemang i internationella nätverk och i möte med 
aktörer från civilsamhället bestämde sig för a! undersöka möjligheten a! 
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 utveckla det egna arbetet mot rasism och diskriminering med hjälp av e! pi-
lotprojekt om jämlikhetsdata kan ses som e! u!ryck för en ”&ernivåstyrning” 
som innebär a! städer och kommuner kan utveckla direktiv och satsningar 
som skiljer sig från den politik som förs av regeringen i den egna national-
staten.30 Utifrån dessa erfarenheter, och i linje med arbetet med punkt två i 
ECCARS åtagandelista, sa!e kommunen igång en pilotstudie av jämlikhets-
datainsamling inom ramarna för organisationen Unesco LUCS under 2014. 

Pilotprojektets genomförande 

Den tjänsteperson som "ck ansvaret för a! sä!a i gång arbetet med pilot-
projektet berä!ar a! utgångspunkten för satsningen var a! komplexa sam-
hällsutmaningar ska lösas i e! samarbete mellan förvaltning, civilsamhälle 
och forskning, enligt den princip som förvaltades inom Unesco LUCS. Det 
etablerades därför tidigt i processen en för kommunen intern arbetsgrupp, 
med tjänstepersoner som på olika sä! kunde ”säkra olika jämlikhetsperspek-
tiv”, men även en extern arbetsgrupp med sy#e a! ge stöd till kommunens 
process.31 Denna externa arbetsgrupp bestod av Tobias Hübine!e, då forskare 
vid Mångkulturellt centrum, samt de representanter från nätverket Svenska 
muslimer i samarbete och Afrosvenskarnas riksorganisation som var med 
om a! starta projektet genom a! ta kontakt med kommunen. Tjänsteperson 
2 menar a! tanken var a! parterna i så hög utsträckning som möjligt skulle 
besluta tillsammans över de olika stegen i processen, men a! det från början 
gjordes klart a! kommunen hade det ”slutgiltiga sägandet”. 32

Unesco LUCS presenterade pilotprojektet på sin hemsida genom a! förklara 
a! jämlikhetsdata var e! redskap i arbetet mot diskriminering vars bruk pilot-
projektet ville fördjupa sig i genom a! ”undersöka jämlikhetsdata som grund 
för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organisation och 
plats”. I texten förklaras a! jämlikhetsstatistik redan används av myndigheter 
och andra aktörer, men a! det saknas möjlighet till ”etnisk självidenti"kation”, 
till skillnad från vad som gäller i relation till andra diskrimineringsgrunder i 
Sverige. Satsningens betydelse förklaras mot bakgrund av a! ”olika minori-
teters organisationer, olika politiska partier, FN, EU, Europarådet och olika 
icke-statliga aktörer” trycker på a! Sverige ska ”etablera jämlikhetsdata som 
den rådande normen för inhämtning av statistik a! användas som kunskap s-
underlag för a! motverka ojämlikheter och diskriminering”.33
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Det mer konkreta arbetet med piloten inleddes under december 2014 med 
e! möte på Mångkulturellt centrum. Bland cirka 20 deltagare fanns represen-
tanter från afrosvenska och muslimska organisationer verksamma i Botkyrka 
samt lokalt förtroendevalda med minoritetsbakgrund.34 I dokumentationen 
från mötet framgår a! representanterna från grupper av Botkyrkabor som 
drabbas av rasism visade sig vara positivt inställda till satsningen på jämlikhets-
data i kommunen, något som i samtalet kom a! ses som en möjlig het arbeta 
med ”den svaga representationen av rasi"erade bland Botkyrkas lokalpoli-
tiker” och den ”ännu sämre representationen bland tjänstemän och chefer i 
kommunen”.35 

E#er de!a möte "ck konsultbolaget Get Educated via den externa arbets-
gruppen i uppdrag a! vidare unders öka det lokala civilsamhällets syn på 
frågor om diskriminering baserad på etni citet, hudfärg och religion samt hur 
de skulle förhålla sig till användningen av begrepp som ras och rasi"ering 
inom ramarna för produktionen av kommunal statistik.36 Centralt för upp-
draget var också anordnandet av en konferens som förutom a! ge deltagarna 
information om vad jämlikhetsdata är, också skulle fungera som e! tillfälle då 
konferensdeltagarna skulle testa a! fylla i en enkät med frågor om deras syn 
på jämlikhetsdata. 

Mångkulturellt centrums forskare Tobias Hübine!e "ck i uppdrag a! inför 
konferensen skriva en rapport som skulle förklara vad jämlikhetsdata är, och 
som kunde fungera som e! stöd för piloten. I rapporten Vad är jämlikhets-
data? som lanserades under konferensen, argumenterade Hübine!e för en 
mer systematisk användning av jämlikhetsdata i myndigheters arbete med a! 
skapa e! mer jämlikt samhälle i Sverige.37 De"nitionen av jämlikhetsdata som 
Hübine!e formulerade i rapporten var snävare än den som använts i tidigare 
rapporter, då han omvandlade begreppet till en speci"k metod där självidenti-
"kation ly#es fram som en utmärkande aspekt: 

Jämlikhetsdata är beteckningen på en metod som används för a! på 
e! etiskt, rä!ssäkert och vetenskapligt sä! ta fram kunskap som kan 
utgöra underlag för en medveten och aktiv jämlikhets- och antidiskri-
mineringspolitik /…/ Jämlikhetsdatametoden bygger på principerna 
självidenti"kation och självkategorisering samt samtycke, frivillighet 
och anonymitet. 38
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Enligt Hübine!es de"nition förstås alltså inte jämlikhetsdata som all infor-
mation (data) som kan användas i e! systematiskt jämlikhetsarbete, utan 
som en metod, i singularis. De!a skiljer sig därmed från tidigare de"nitioner 
av begreppet, där jämlikhetsdata i stället beskrevs som all information som 
kan utvinnas genom många olika slags metoder, av både kvantitativ och kvali-
tativ karaktär, som går a! använda i e! jämlikhetsarbete. Denna förståelse av 
jämlikhetsdata som identisk med en speci"k metod kom a! prägla hur piloten 
kommunicerades utåt. 

I maj 2015 genomfördes pilotprojektets konferens med e! 60-tal deltagare. 
Programmet inleddes av Mats Einarsson, viceordförande i Botkyrka demokrati-
beredning, samt av kommunens utvecklingschef Helena Rojas. Däre#er följde 
en presentation av rapporten Vad är jämlikhetsdata? av Tobias Hübine!e samt 
en presentation av Kitimbwa Sabuni från Get Educated om det påverkans arbete 
som Afrosvenskarnas riksförbund och Nätverket svenska muslimer i samar-
bete gjort för a! ly#a fram frågan om jämlikhetsdata. Av mötets dokumenta-
tion framgår a! deltagarna ställde sig positiva till kommunens arbete med a! 
utveckla metoder för a! kunna säkra arbetet mot diskriminering när det gäller 
etnicitet och religion; a! de inte hade något emot bruket av begrepp et rasi"e-
ring i de!a arbete; samt a! deltagarna inte såg behovet av a! använda begrep-
pet ras i e! sammanhang där jämlikhetsdata kopplat till etnicitet och religion 
kunde undersökas. Resultaten av den provenkät som fylldes i på konferensen 
var inte statistiskt relevanta (då respondenterna bestod av deltagare i en konfe-
rens om jämlikhetsdata; e! urvalskriterium som ur statistisk synvinkel innebär 
systematisk bias), men ansågs ändå ge! deltagarna möjlighet a! lämna in upp-
gi#er som kunde användas i arbetet för a! utveckla jämlikhetsdata i Botkyrka. 

I sin rapport om arbetet med pilotsatsningen rekommenderade Get Educated 
kommunen a! fortsä!a arbetet med jämlikhetsdata, då Botkyrka sades gå i brä-
schen i en fråga som bedömdes höra framtiden till. För a! säkra det framtida 
arbetet med jämlikhetsdata rekommenderade de kommunen a! öronmärka 
pengar för det fortsa!a arbetet och säkerställa a! den kommunala organisatio-
nen förbereddes kunskapsmässigt för a! kunna ta sig an frågorna. Det fortsa!a 
arbetet rekommenderades ske i nära dialog med representanter för minoritets-
grupper som såg behovet av dessa data. Då rapportförfa!arna bedömde a! 
kommunens arbete sannolikt skulle väcka deba! i o%entligheten, vilket nyligen 
hade ske! kring liknande satsningar,39 rekommenderade rapport förfa!arna 
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a! kommunledning och strategiskt viktiga tjänstepersoner skulle genomgå 
en medie  träning och vara pålästa i frågan för a! tryggt kunna delta i deba!en. 
Denna rekommendation skulle visa sig vara högrelevant under den kommande 
tiden.

Jämlikhetsdata blir kontroversiellt 

Arbetet med pilotprojektet kom under den andra delen av 2015 a! få negativ 
uppmärksamhet i rikstäckande media. ”Det var då det började blåsa”, som en 
av de intervjuade tjänstepersonerna u!ryckte det.40 Det blev tydligt a! delar 
av den politiska oppositionen i kommunen hade stora invändningar mot kun-
skapspiloten om jämlikhetsdata. De!a blev o%entligt med artikeln ”Botkyrka-
bor får uppge tro och etnicitet” i Dagens Nyheter den 17 juni 2015, 41 i vilken 
Jimmy Baker, moderat oppositionspolitiker i Botkyrka, riktade kritik mot 
kommunens satsning på jämlikhetsdata, som han menade hade ”kuppats in” 
i kommunen, och som enligt honom drevs utan öppna diskussioner och utan 
djupare förankring bland berörda grupper. Det var framför allt bristen på insyn 
och lokal förankring som togs upp i artikeln. Den utgick ifrån Bakers interpel-
lation under e! kommunfullmäktigemöte i Botkyrka dagen innan.42 Däre#er 
tog lokaltidningen Mi! i Botkyrka/Salem upp Bakers interpellation och olika 
uppfa!ningar kring kommunens satsning på jämlikhetsdata i artikeln ”Kom-
munen vill kartlägga tro och hudfärg”.43 I artikeln framgår a! Jimmy Baker 
uppfa!ade satsningen som en registrering av ”raser”, som han menade a! ”vi 
inte bör återgå till i Sverige”. 

Uppfa!ningen a! Botkyrka avsåg skapa e! ”kommunalt register över olika 
’rastyper’ och trostillhörighet”, skulle komma a! upprepas gång på gång av 
kritiska röster i den e#erföljande deba!en i dagspressen.44 Ansvariga tjänste-
personer och företrädare för pilotens externa arbetsgrupp förklarade i dessa 
artiklar a! det inte handlade om a! upprä!a register, i meningen förteck-
ningar av person uppgi#er och information om enskilda, identi"erbara indi-
vider, utan om produktion av anonymiserad statistik genom respondenters 
frivilliga självidenti"kation, tänkt a! producera data för e! jämlikhetsarbete. 
Dessa röster ställdes i artiklarna mot kritiker som ifrågasa!e projektet a! 
samla in data som delade in befolkningen utifrån ras, etnicitet eller religion, 
bland annat med hänvisning till historiska erfarenheter av hur statlig rasstatis-
tik drabbat judar, samer och romer i Sverige. 
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Beskrivningen av jämlikhetsdata som rasregistrering kom a! fångas upp av po-
litiska kommentatorer och ledarskribenter. Tove Lifvendahl beskrev i en ledare 
i Svenska Dagbladet projektet som e! u!ryck för en destruktiv ”identitets-
politik” som enligt henne kunde uppfa!as som rasistisk i sig.45 I en artikel i 
Göteborgs-Posten framställde Adam Cwejman satsningen som e! förvirrat 
och kontraproduktivt förslag som främjar e! problematiskt ras tänkande som 
skapat kon&ikter i andra delar av världen och använts för a! utveckla problem-
atiska kvoteringssystem.46 Botkyrkas ansvariga tjänste personer, Tobias Hübi-
ne!e från Mångkulturellt centrum och politiker från kommunfullmäktiges 
politiska majoritet bemö!e kritiken med a! förklara a! satsningen var e! sä! 
a! undersöka möjligheten a! vidareutveckla kommunens arbete mot den 
rasism som drabbar afrosvenskar och svenska muslimer med hjälp av mer dif-
ferentierad statistik, på samma sä! som jämställdhetsarbetet få! stor ny!a av 
könsdi%erentierad statistik, och a! insamlingen skulle baseras på anonymise-
rad och frivillig insamling av data.47 

Deba!en och kritiken kom a! pågå under hela projek!iden, fram till åter-
rapporteringen till kommunstyrelsen år 2017.48 Tonen i deba!en kom under 
projek!idens senare del a! bli allt hårdare. Oppositionspolitiker hävdade a! 
projektet bidrog till a! ”slita isär samhället ännu mer och förstärka e! vi-mot-
dem tänkande” och sa!e det i samband med en politisk ovilja a! ta itu med 
”hedersförtryck och föråldrad kvinnosyn” bland vissa grupper i kommunen.49 

Den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali beskrev satsningen med epitet 
som ”skallmätning-by-proxy” och ”rasräkning”, och utmålade de inblandade 
representanterna från de organisationer som ingick i den externa arbets-
gruppen som terrorismförsvarare.50 

Påverkan på processen i Botkyrka

Av mina intervjuer med tjänstepersonerna framgår a! de såg den negativa 
medieuppmärksamheten kring Botkyrkas satsning på jämlikhetsdata som e! 
”mediedrev” vilket inverkade negativt på den interna processen. En av intervju-
personerna beskrev de!a som a! ”politiseringen” skapade en ”ängslighet” som 
bidrog till a! samverkan med den externa arbetsgruppen försämrades. På 
frågan om varför insamlingen av jämlikhetsdata i Botkyrka kom a! bli så om-
deba!erad och politiserad svarade de a! det var svårt a! avgöra, men a! det 
kanske hade a! göra med a! satsningen gick emot en självbild där rasism  en 
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inte ansågs vara e! större problem i Sverige. En annan tolkning var a! uppstån-
delsen kunde förstås som en e%ekt av större förändringar i samhället, där e! 
diskursivt ski#e i den samhälleliga deba!en alltmer kommit a! präglas av ifrå-
gasä!ande av det mångkulturella samhället och ökade nationalistiska inslag.51

Kritiken i massmedia bemö!es av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin 
och andra förtroendevalda i majoriteten,52 vilket uppska!ades av de tjänste-
personer som få! det på si! bord a! arbeta med satsningen. Tonen och inten-
siteten i kritiken ledde dock till a! dessa tjänstepersoner kunde känna sig ”pa-
ralyserade” i vissa situationer. De ville inte göra fel då de var medvetna om hur 
känslig frågan var.53 Tjänsteperson 3 upplevde a! det under denna tid ”blåste 
ganska hårt kring frågorna i kommunen” varför de inte kunde arbeta med sats-
ningen såsom de tänkt sig.54 Tjänsteperson 2 berä!ade a! trycket de kände 
från deba!en var så stort a! det ledde till a! de frågade ansvariga politik  er i 
kommunen om inte själva begreppet jämlikhetsdata skulle undvikas i det fort-
sa!a arbetet: ”Ska vi kalla det Människorä!sdata, det kanske blir lugnare då? 
Men då ville inte de det. Majoriteten sa: Nej, det ska heta jämlikhetsdata”.55 

De intervjuade tjänstepersonerna menade a! de, för a! kunna arbeta med 
upp draget de få!, "ck utveckla olika sä! a! hantera kritiken som riktades mot 
satsningen. Det kunde till exempel handla om a! hi!a olika sä! a! kort och 
e%ektivt formulera vad de uppfa!ade som kärnan i uppdraget och dess rele-
vans för kommunens verksamhet. De!a förvandlades närmast till en ramsa 
som användes för a! bemöta eventuella kritiska röster: ”Vi behöver göra mer 
välgrundade analyser om dagens jämlikhetsutmaningar, då dessa är andra än 
för 20 år sedan”.56 E! annat sä! a! bemöta kritiken var a! beskriva satsningen 
som e! sä! för Botkyrkas politiker a! synliggöra något som inte alla vill eller 
vågar se. 

Säkring av det fortsatta arbetet

Som e! sä! a! säkra det fortsa!a arbetet med jämlikhetsdata inledde de an-
svariga tjänstepersonerna i Botkyrka under hösten 2015 e! samarbete med 
bland annat Riksteatern i Hallunda, Botkyrka. Yamam Al-Zubaidi var vid 
den här tiden verksamhetsutvecklare med ansvar för jämlikhet och mång-
fald där. Al-Zubaidi hade tidigare arbetat som utredare vid Diskriminerings-
ombudsmannen där han år 2012 förfa!at rapporten Statistikens roll i arbetet 
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mot diskriminering.57 I egenskap av expert i frågor om jämlikhetsdata "ck han 
i uppdrag a! skriva en rapport åt Botkyrka kommun som kunde fungera som 
vägledning för det fortsa!a arbetet och som e! stöd för förtroendevalda och 
tjänstepersoner inför framtida diskussioner om ämnet. 

Al-Zubaidis rapport Jämlikhetsdata – Underlag till e! tjänsteutlåtande inlämnad-
 es till kommunen i november 2015.58 Den innehöll en diskussion om hur olika 
för arbetet centrala begrepp, såsom jämlikhet, etnicitet och jämlikhetsdata, 
kunde förstås och operationaliseras inom gällande nationella och internatio-
nella juridiska ramverk. Rapporten gick också igenom de principer för insam-
ling av etniskt di%erentierade data som tidigare formulerats av internationella 
organ såsom EU-kommissionen och FN. Utifrån de!a gav rapport  en en rad 
rekommendationer inför kommunens fortsa!a arbete. Som e! första steg 
uppmanades kommunen a! bestämma sig för vilken juridisk ”normativ refe-
rensram” som skulle utgöra utgångspunkt för kommunens arbete med jäm-
likhetsdata – diskrimineringslagen eller FN:s konvention om avska%ande av 
rasdiskriminering till exempel? De!a val var viktigt underströk Al-Zubaidi, då 
det påverkade den de"nition av jämlikhet som projektet skulle kunna arbeta 
utifrån, då diskrimineringslagen förde med sig en snävare de"nition av jämlik-
het. Kopplat till dessa val uppmanades kommunen formulera e! klart sy#e för 
arbetet, en inkluderande vision, e! mål och speci" cera de variabler som var 
tänkta a! ingå i arbetet.59 Förutom uppmaningar om skarpare beskrivningar 
av projektets sy#e och tydligare förankring i en juridisk referensram formule-
rade Al-Zubaidi e! antal rekommendationer om hur det framtida arbetet med 
jämlikhetsdata skulle kunna utformas. Han rekommenderade bland annat a! 
datainsamling och databearbetning åtminstone delvis skulle överlåtas till en 
extern aktör med rä! kompetens och resurser för a! genomföra statistiska un-
dersökningar, till exempel e! forskningsinstitut eller Statistiska centralbyrån. 
Fördelarna var enligt Al-Zubaidi dels a! de!a skulle öka trovärdigheten för 
själva datainsamling en, dels a! det faktum a! det inte var kommunen själv 
som hanterade materialet kunde bidra till a! öka kommuninvånarnas förtro-
ende för kommunens arbete. Vidare rekommenderades a! de data som togs 
fram verkligen kom till användning, för kostnadse%ektivitetens och trovärdig-
hetens skull, samt a! kommun en utvecklade en beredskap för a! kunna satsa 
tid och resurser på tolkningen av insamlade data, då inte alla skillnader i sta-
tistiska sammanhang beror på diskriminering. Al-Zubaidi rekommenderade 
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också kommunen a! skapa en beredskap för a! kunna fördjupa analyserna av 
inringade problem områden med hjälp av kvalitativa undersökningar, såsom 
fördjupade inter vjuer.60 

Under 2015 blev Botkyrka och tre!on andra kommuner inbjudna a! delta 
i projektet Mänskliga rä!igheter i styrning och ledning som drevs av organisa-
tionen Sveriges Kommuner och Landsting.61 Sy#et med projektet var a! ”ut-
veckla former för hur mänskliga rä!igheter kan integreras i styrningen och 
ledningen i kommuner, landsting och regioner”.62 Botkyrka kommun valde a! 
inom ramarna för de!a projekt undersöka möjligheten a! ”synkronisera &era 
pågående och närliggande utvecklingsarbeten” som på olika sä! hade kopp-
ling till mänskliga rä!igheter, däribland pilotprojektet för utveckling av jäm-
likhetsdata.63 Genom de!a projekt och Al-Zubaidis rapport, tänkte man sig 
a! arbetet med jämlikhetsdata inom Botkyrka kommun kunde inkorporer as i 
e! ramverk för mänskliga rä!igheter framöver. 

Utveckling av medborgarenkäten

Kommunstyrelsens vilja a! trots den hårda deba!en fortsä!a undersöka 
hur Botkyrka skulle kunna använda jämlikhetsdata som e! medel i arbetet 
mot rasism och ojämlikhet framgår av a! de i april 2016 uppdrog kommun-
ledningsförvaltningen a! undersöka om ökad kunskap om ojämlikhet kunde 
fås genom en enkät där självkategorisering användes.64 

De!a uppdrag inlemmades i 2016 års medborgarundersökning, en undersök-
ning som kommunen återkommande genomför för a! undersöka situationen 
för kommunens medborgare samt vad de anser om de verksamheter som 
kommun  en ansvarar för. De medborgare i kommunen som "ck möjligheten 
a! besvara enkäten för Medborgarundersökningen 2016 mö!es i dess sista 
del av avsni!et ”Komple!erande information till kommunens arbete för a! 
minska ojämlikheten”.65 Avsni!et inleddes med en kort text om kommunens 
arbete för a! alla kommuninvånare ska få ta del av sina rä!igheter och ha lika 
möjligheter till e! ”bra och go! liv” och a! det var av denna anledning som 
det ingick frågor om bakgrundvariabler som kön, ålder, utbildningsbakgrund 
och födelseland. Till det ville kommunen veta ”om du tycker a! det saknas 
någon grupptillhörighet som är viktig för dig”, och a! det till exempel kunde 
vara grupper som var kopplade till de diskrimineringsgrunder som angavs i 
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diskrimineringslagen. Dessa grunder listades också upp i enkäten. Den korta 
texten avslutades med en uppmaning a! i enkäten ange om det fanns en eller 
&era grupper som ”du själv tycker är viktigt a! kommunen följer”, samt en för-
säkran om a! svaren var anonyma.

Enkäten skickades per post till 5 000 slumpmässigt utvalda medborgare i 
invånar registret.66 E#er två påminnelser hade 1619 svarat på enkäten. Av dessa 
ansåg 719 respondenter a! de saknade en grupp, medan 413 svarade nej och 
316 a! de inte visste eller ville svara.67 Då endast 91 personer (13 % de res-
pondenter som saknade en grupp) valde a! ange vilken eller vilka grupper 
de saknade i fritextsrutan, bedömdes svarsunderlaget vara för litet för a! vara 
representativt. De &esta angav dessutom kategorier som inte uppfa! ades som 
relevanta i diskussioner om mänskliga rä!igheter och diskriminering, som 
”idro!sgrupper” och ”djurägare”. Bland de mer relevanta grupper, se! utifrån 
de grunder som anges i diskrimineringslagen, som angavs bland fritextssvaren 
fanns svar som pekade mot funktionsnedsä!ning (11 svar, ex. ”funktionsned-
sä!ning”; ”psykiskt funktionshindrade”); svar som pekade mot åldersdiskri-
minering (8 svar, ex. ”pensionärer”; ”äldre än 80 år!”) samt svar som pekade 
mot sexuell läggning (7 svar, ex. ”HBTQ-grupper”; ”sexualitetsgrupper”). 
Bland svaren återfanns också nio svar som på olika sä! framställde kategorin 
”svenskar” som en grupp som borde följas upp i kommunens arbete för större 
jämlikhet (ex. ”svenskar”; ”svenska pensionärer”).

Inkorporeringen i arbetet med mänskliga rättigheter

I tjänsteskrivelsen Återrapportering jämlikhetsdata i Botkyrka kommun 2017 
sammanfa!ades hur kommunledningsförvaltningen tog sig an uppdraget a! 
undersöka om ökad kunskap om ojämlikhet kunde erhållas genom en enkät 
där självkategorisering användes.68 Rapporten förklarade a! arbetet med 
”jämlikhetsdata” synkroniserades med kommunledningsförvaltningens med-
verkan som pilotprojekt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt 
Mänskliga rä!igheter i styrning och ledning; a! de fördjupat sig i begreppen jäm-
likhet, mänskliga rä!igheter och antidiskriminering i relation till kommunens 
mål och uppföljningsarbete, samt a! de ställde komple!erande frågor om 
vilka grupper som saknades i kommunens arbete mot diskriminering i med-
borgarundersökningen 2016. 
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I återrapporteringen konstaterades a! 89 % procent av respondenterna i 
Medborgarundersökningen besvarat frågan om saknade grupper, men a! e! 
alltför litet antal skrivit fram vilka grupper de tyckte saknades för a! svaren 
skulle vara representativa. Däremot kunde en analys av svaren i relation till 
bakrundsvariabler visa a! det var signi"kant &er respondenter från kommu-
nens norra kommundelar som tyckte a! det saknades diskriminerade grupper 
i enkäten jämfört med andra delar av kommunen; a! personer födda utanför 
Europa i högre utsträckning än andra ansåg detsamma; samt a! de som hade 
upplevt diskriminering i lägre utsträckning upplevde det egna området som 
tryggt.69 

Återrapporteringen föreslog a! kommunens fortsa!a arbete med mänskliga 
rä!igheter, antidiskriminering och jämlikhet kunde placeras under en gemen-
sam ”MR-analys”, det vill säga en analys som utgår ifrån mänskliga rä!ig heter 
som ramverk.70 De!a gick i linje med de tankar som kommunen utveck-
lat inom projektet Mänskliga rä!igheter i styrning och ledning, under ledning 
av SKL, där en av de framgångsfaktorer som identi"erades för a! förankra 
arbetet med mänskliga rä!igheter inom politiska och administrativa processer 
var a! låta mänskliga rä!igheter utgöra den ram inom vilken olika perspektiv 
integrerades.71 

I återrapporteringen föreslogs a! kommunstyrelsen skulle uppdra kommun-
ledningen ”a! fortsä!a utveckla metoder för uppföljning av mänskliga rä!i-
gheter, jämlikhet och antidiskriminering”, förslagsvis i form av &erårigt ut-
vecklingsarbete som fortlöpande rapporterades till demokratiberedningen.72 
Förslaget, som godtogs av kommunstyrelsen i april 2017,73 motiverades med 
a! kommunen ”i grund och bo!en [behövde] mäta och följa upp [arbetet 
med] mänskliga rä!igheter, antidiskriminering samt hur vi som kommun 
lever upp till de lokalpolitiska målen om jämlikhet”.74 

För Tjänsteperson 2, som för Botkyrka kommuns räkning deltog i Mänskliga 
rä!        ig   het  er i styrning och ledning, gav samtalen inom SKL:s satsning viktiga in-
sikter    när det gällde arbetet med jämlikhetsdata, exempelvis hur de kunde 
tänka i relation till den kritik som riktats mot satsningen på jämlikhetsdata 
som e! u!ryck för en så kallad identitetspolitik. ”Det är inte utifrån identitet 
vi ska mäta”, förklarade tjänstepersonen, ”utan utifrån hypotesen, eller vet-
skapen a! en mänsklig rä!ighet förvägrats [någon]”, något tjänstepersonen 
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exempli"erade med a! det var känt a! vissa kategorier invånare, till exempel 
muslimer,      kunde råka ut för en behandling som inte respekterade deras 
mänskliga rä!ig heter vad gäller utbildning, arbete, hälsa, rä!en till sin iden-
titet och rä!en till del       aktighet.75 A! arbetet med a! utveckla jämlikhetsdata 
för a! mäta situation en  för grupper som drabbades av rasism i samhället kom 
a! inkorporeras i en bredare satsning på a! arbeta med mänskliga rä!igheter 
i stort hade enligt Tjänsteperson 1 också den e%ekten a! arbetet kunde und-
komma det politiserade begreppet jämlikhetsdata.76

Tjänsteperson 3 bedömde a! de, med tid, allt mindre kom a! använda själva 
begreppet jämlikhetsdata i relation till det de gör i si! arbete, för a! i stället 
utgå ifrån diskrimineringsgrunderna: 

Nej, vi pratar nog mer om a!, utifrån det vi ska göra, vi ska fördjupa vår 
kunskap kopplat till hur det ser ut med diskrimineringslagsti#ningen 
och hur vi e#erföljer den i kommunen. Så vi har väl mer använt e! 
språkbruk kopplat till diskrimineringslagsti#ningen, skulle jag säga. 
Även om vi nu håller på med e! projekt där själva metoden är delvis då 
klassisk insamling av jämlikhetsdata.77

Satsningens arv
Enligt Tjänsteperson 1 kom några av de tankar och perspektiv som utmärkte 
kommunens satsning på jämlikhetsdata a! skrivas in i Strategi för e! jämlikt 
Botkyrka;78 och relaterade styrdokument som togs fram för a! underlä!a infö-
randet av den nya strategin om jämlikhet i organisationen, såsom Riktlinjer för 
en jämlik verksamhet.79 Den nya Strategi för e! jämlikt Botkyrka var e! strate-
giskt styrdokument som togs fram år 2017 som en syntes av tidigare strategi-
dokument, inklusive Strategi för e! jämställt Botkyrka80 och Strategi för e! inter-
kulturellt Botkyrka.81  Den nya syntetiserande strategin togs fram genom en 
process som bland annat involverade en tvärpolitisk arbetsgrupp bestående 
av representanter från partier från både majoritet och opposition, med kom-
munstyrelseordföranden Ebba Östlin som ordförande. Arbetet återknöt till 
kommunens tradition av a! arbeta tvärpolitiskt i arbetet för större jämlikhet. 

Tankar om vikten av a! kommunen involverade de grupper som drabbades 
av diskriminering – vilka var centrala för satsningen på jämlikhetsdata från 
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början – återfanns till exempel under det som kallades jämlikhetsdimensio-
nen Interkultur i det nya strategidokumentet, där det fastslogs a! kommunen 
skall bedriva ”e! aktivt arbete mot rasism och diskriminering tillsammans 
med olika aktörer”, e! arbete som kräver ”kunskap om platsen Botkyrka, dess 
invånare och samarbete med olika aktörer”.82 

I Strategi för e! jämlikt Botkyrka uppdrogs förvaltningarna a! årligen rap-
portera hur de arbetar med strategin.83 Som stöd i rapporteringen utveckla-
des doku mentet Analysmodell för verksamheternas resultat,84 e! dokument 
utvecklat med hjälp av Sveriges kommuner och landsting. Analysmodellen 
var tänkt a! ge vägledning då verksamheterna analyserade sina resultat, för 
a! säkra a! det gjordes i linje med kommunens jämlikhetsarbete. I dessa do-
kument klar gjordes a! jämlikhetsarbetet i Botkyrka har fem dimensioner: 
inter kultur, jämställdhet, &ihet &ån hedersrelaterat våld och förtryck, tillgänglighet 
samt jämlik hälsa. Dokumenteten betonade vikten av a! verksamheterna tog 
till sig ”forskning om ojämlikhet kopplat till verksamheten” och verksamhet-
ens ”jämlikhets dimensioner”, samt också a! verksamheterna förutom egna 
enkäter och undersökningar kan använda sig av dialogfora med olika grupper 
medborgare för a! samla in nödvändig information. 

Varken Tjänsteperson 1 eller Tjänsteperson 2 var helt nöjda med hur de frågor 
som kopplades till arbetet med jämlikhetsdata i kommunen skrevs in i Stra-
tegi för e! jämlikt Botkyrka och tillhörande dokument. När det gällde analys-
modellen för verksamheterna, menade till exempel Tjänsteperson 1 a! fokus 
lagts på a! analysera verksamheterna utifrån kön och kommundel. Även om 
Analysmodell för verksamheternas resultat betonade vikten av a! förhålla sig till 
diskrimineringslagens samtliga grunder, hade de inte tillgång till ”fullständiga 
metoder för a! göra det, så a! det "nns e! glapp, men vi vill ändå synliggöra 
behovet av det för a! kunna göra rä! typ av analyser, för a! sen kunna veta 
vilka insatser man ska göra för medborgarna”.85 

Något Tjänsteperson 2 fortfarande saknade var möjligheten a! arbeta med 
en helhetsbild av jämlikhetsarbetet i kommunen och med en gedignare upp-
följning av verksamheterna utifrån e! jämlikhetsperspektiv, något som inte 
var möjligt i e! system där förvaltningarna själva ansvarar för vilka aktivite-
ter som bedrivs.86 Tjänsteperson 1 menade a! rekommendationerna inte 
blev så konkreta som hen hade önskat när det gäller jämlikhetsdata, men a!  
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Strategi för e! jämlikt Botkyrka trots allt utgjorde en viktig utgångspunkt för 
en fortsä! ning på jämlikhetsarbetet i kommunen.87 Anledningen till a! de 
inte kunde vara mer konkreta när det gäller hur de ska arbeta med jämlikhets-
data var helt enkelt a! de ”inte hade svaren” på hur de skulle gå till väga. Vilka 
kategorier skulle användas i insamlandet av jämlikhetsdata, i en enkät? Hur 
skulle frågorna om självidenti"erad grupptillhörighet konkret formuleras?  
Hur skall insamlade data däre#er analyseras och användas? Tjänste person    1 
menade i anknytning till dessa funderingar a! Botkyrka kommun ibland saknar 
”kompetensen, men också tid och förutsä!ningar för a! göra analyserna”.88 

För Tjänsteperson 6, vars arbete var a! säkra a! jämlikhetsstrategin imple-
menterades i verksamheten på en av de större förvaltningarna i kommunen, 
var Strategi för e! jämlikt Botkyrka e! mycket viktigt dokument, då det stod 
för ”e! mer tydligt gemensamt tänk”, som angav både strategier och riktlinjer 
för hur arbetet skulle bedrivas samt erbjöd de"nitioner av de begrepp som de 
förväntades arbeta med, såsom jämlikhet och interkulturalitet.89 

De!a bekrä#ades av Tjänsteperson 4, som vid intervjuns genomförande år 
2019 nyligen blivit anställd på kommunen för a! arbeta med frågor koppla  de 
till uppföljning och hållbar samhällsutveckling. Hen ser dokumentet Strategi 
för e! jämlikt Botkyrka som grunden för uppdraget och ly#er fram kopplingen 
till mänskliga rä!igheter som formuleras där som centralt.90 För Tjänsteper-
son 4 gjorde denna inramning det möjligt a! utifrån den egna kompetensen 
synliggöra komplexiteten och utmana föreställningar om vad som juridiskt 
kan göras och inte göras inom kommunen. Det blev därmed möjligt a! ”skapa 
en diskussion om vilka principer som "nns a! tillämpa egentligen, när det 
handlar om a! avgöra om man får och inte får göra inom ramarna för lagsti#-
ning. Vad tänker vi kring likabehandlingsprincipen, vad betyder det? Är det 
en bärande sak? Vad betyder likvärdighet? Och koppla det till vår strategiska 
styrning men med jämlikhetsstrategin framför allt.”91 

Utvecklingen av kommunens styrning, så a! det tydligare och mer medvet et 
blev kopplat till de mänskliga rä!igheterna, verkar ha öppnat för viktiga funde-
ring ar hos de intervjuade tjänstepersonerna för hur verksamheten var kopplad 
till e! uppfyllande av medborgarnas grundläggande rä!igheter. Enligt Tjänste-
person 5 ledde de!a till e! fortsa! undersökande arbete av hur kommun ens 
medborgarundersökning skulle kunna utvecklas,92 även efter a! pilotprojektet 
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med jämlikhetsdata hade avslutats.93 De!a skedde till exempel genom a! yt-
terligare tre frågor rörande diskriminering ställdes i Botkyrka kommuns Med-
borgarundersökning 2018: 1) Har du någon långvarig sjukdom, besvär e#er 
olycksfall, någon nedsa! funktion eller annat långvarigt hälsoproblem? Om 
ja, medför dessa besvär a! din arbets förmåga är nedsa! eller hindrar dig i din 
vardag? 2) De"nierar du dig som troende eller religiös? och 3) Identi"erar du 
dig som tillhörande en etnisk minoritet?

Även om kommunen fortsa!e a! arbeta med metodutveckling för a! produ-
cera data som kan användas i e! arbete mot diskriminering och för större jäm-
likhet i Botkyrka, kan det konstateras a! just det fokus som fanns i början på 
Botkyrkas jämlikhetsdatasatsning inte längre fanns kvar när satsningen avslu-
tades. I början var ambitionen a! hi!a sä! a! mäta, synliggöra och motverka 
rasdiskriminering, i samarbete med organisationer kopplade till afrosvenskar 
och svenska muslimer i Botkyrka. Ansatsen a! använda jämlikhetsdata som 
metod för a! mäta rasdiskriminering lades åt sidan, även om styrdokument 
som Analysmodell för verksamheternas resultat implicit öppnar för möjligheten 
a! arbeta med det. 

För Tjänsteperson 2 var de data som produceras genom kommunens 
Medborgar enkät det mest konkreta underlaget som kunde tas fram för e! 
arbete mot rasdiskriminering i kommunen. Hen menade a! den information 
som denna medborgarundersökning ger, där etnicitet brukar vara den grund 
för diskriminering som &est rapporterar, användes inom organisationen av 
tjänste personer som förstod och hade intresse för frågorna, ”Den lämnar 
avtryck när det "nns personer [inom förvaltningen] som äger en uppgi# som 
har den medvetenheten, då tar de hand om den datan”. De!a menar Tjänste-
person 2 kunde till exempel avläsas i de enskilda förvaltningarnas redovisning 
av sina aktivitetsplaner, men tyvärr fanns det ingen mer utvecklad system atik 
kring hur dessa data användes.

Identifierade svårigheter med 
implementeringen
Under intervjuerna med tjänstepersonerna om deras erfarenheter av pilot-
projektet Jämlikhetsdata i Botkyrka kom de a! identi"era en rad svårigheter 
när gäller a! i praktiken genomföra det tänk satsningen byggde på. Deras er-
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farenheter och tankar är intressanta, då de synliggör de konkreta utmaningar 
som kan uppstå när en organisation försöker utveckla sin verksamhet med 
hjälp av jämlikhetsdata-som-en-bestämd-metod. Teman för olika utmaningar 
de identi"erade presenteras i det följande. 

Problemet med ett begränsande fokus  
på självidentifikation 

Processen i Botkyrka utgick till en början från de"nitionen av jämlikhetsdata 
i Vad är jämlikhetsdata? som ”en metod” a! kartlägga kommunbefolkningens 
sammansä!ning genom enkätundersökningar som ber respondenterna kate-
gorisera sig själva i relation till de kategorier som omfa!as av diskriminerings-
lagsti#ningen. De"nitionen skilde sig från tidigare sä! a! de"niera begreppet: 
Tidigare hade jämlikhetsdata förstå!s som alla slags data som kan användas 
i e! systematiskt jämlikhetsarbete. För Tjänsteperson 6, som anställts för a! 
säkra arbetet med jämlikhetsstrategin i en större förvaltning, orsakade denna 
avgränsning problem. Hen undersökte möjligheten a! utveckla uppföljningen 
av deras arbete gentemot kategorier av brukare som är mer utsa!a för dis-
kriminering än andra. De!a undersökte de bland annat genom a! använda 
be"ntlig bakgrundsinformation om brukarna som redan var tillgänglig via 
kommunens och förvaltningens olika datasystem, till exempel födelseland. 
Tjänsteperson 6 mö!es dock av budskapet a! de!a inte riktigt kunde betrak-
tas som jämlikhets data, då det inte byggde på just själviden ti"kation, vilket 
skapade osäkerhet kring värdet av den kunskap de samlat in i utvecklingsarbe-
tet: ”Jag vet inte om det här stämmer in på den de"nitionen av jämlikhetsdata, 
kan vi kalla det här då jämlikhetsdata? Vem äger de"nitionen av det begreppet 
egentligen?”.94

Tjänsteperson 1, som hade möjlighet a! följa och re&ektera kring satsningen 
i Botkyrka under hela pilotprojektet, konstaterar a! den egna uppfa!ningen 
om metodens praktiska användbarhet kom a! förändras med åren: 

Jag tror a! inledningsvis var jag helt övertygad om a! man kunde hi!a 
kategorier för jämlikhetsdata. A! det var vägen framåt a! hi!a, a! 
börja ta fram en kategori för afrosvenskar, eller svenska muslimer, och 
a! använda det i uppföljningssammanhang. Jag tycker a! ju längre jag 
har jobbat med det, ju mer komplext känns det. Och ju mer funderar 
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jag på vad det är som verkligen ska följas upp på verksamhetsnivå? Vad 
behöver vi komple!era med annan forskning och annan typ av uppfölj-
ning och kunskap? Om vi redan vet om någonting generellt, om a! ar-
betsmarknaden är könssegregerad eller etniskt segregerad eller a! vissa 
grupper är särskilt utsa!a eller slår i glastak, om vi vet det på en mer 
aggregerad nivå så kanske det räcker för a! göra insatser på verksam-
hetsnivå utan a! man nödvändigtvis kan följa upp exakt hur resultatet 
blir längst ner. För det är så himla små urvalsgrupper o#a.95

Det är i mötet med den kommunala administrationens komplexitet och 
inbygg  da förutsä!ningar som Tjänsteperson 1:s förståelse av jämlikhetsdata 
ändras över tid. En aspekt som hen ly#e fram i denna utsaga handlar om den 
praktiska användbarheten av jämlikhetsdata i relation till en ”verksamhets-
nivå”, det vill säga en övergripande kommunadministrativ nivå såsom en viss 
förvaltning som kultur- och fritidsförvaltningen eller socialförvaltning en. In-
samling en av jämlikhetsdata som det var tänkt i början av satsningen, bedöm-
des i praktiken vara svårt a! koppla ihop med styrningsprocesser på denna 
nivå, då det o#a handlade om alltför ”små urvalsgrupper”. 

Tjänsteperson 1 ly#e i stället fram möjligheten a! arbeta med annan typ av 
uppföljning och kunskap, där redan be"ntlig forskning om den rasism som 
kan drabba olika kategorier av människor skulle kunna användas som grund 
för insatser på verksamhetsnivå. De!a var något som kunde undersökas vidare 
genom a! utveckla be"ntliga verktyg:

Det jag däremot tror på, det är a! man blir duktig på a! utveckla bra 
enkäter, när man använder enkäter eller mer kvalitativa metoder. Vi 
vet hur vi gör det på e! bra sä!. Vilka bakgrundsvariabler ska vi fråga 
e#er, på vilket sä!, för a! kunna få en bra bild över dem som svarar. Där 
tycker jag a! medarbetarundersökning och medborgarundersökning 
är jä!eintressanta.96

Problemet med ett överflöd av data

En annan problematisk aspekt som togs upp i intervjuerna handlar om 
det över&öd av statistik som redan produceras i det kommunala systemet. 
De som förespråkar den metod som prövades i pilotprojektets början 
brukar hänvisa till hur en könsuppdelad statistik har kunnat synliggöra 
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ojämställdhets mönster i kommunal verksamhet, vilket underlä!at e! e%ekti-
vare jämställdhets arbete. Tjänsteperson 1 poängterade dock a! mycket köns-
uppdelad statistik produceras utan a! det däre#er händer så mycket med den: 

Vi måste verkligen ha en diskussion om hur vi ska använda och tolka 
statistiken. För jag kan känna ibland med könsuppdelad statistik, a! vi 
ibland har så sjukt mycket data som vi inte gör någonting med. Den 
bara står där, ingen analyserar, det leder inte till någonting. Och så vill 
jag inte a! det ska bli med jämlikhetsdata, på det sä!et. A! man använ-
der det när man behöver använda det, helt enkelt.97 

Enligt Tjänsteperson 3 fanns det inte heller möjlighet a! redovisa all statistik 
som producerades inom förvaltningarna för de förtroendevalda i respektive 
nämnd. Dels för a! det helt enkelt producerades för mycket data, dels därför 
a! de förtroendevalda mest var intresserade av redovisningar om hur de över-
gripande målen uppnå!s. Följande samtal som utspelade sig under en grupp-
intervju illustrerar de!a: 

Tjänsteperson 5: Vet du om politiken har visat något så här större in-
tresse för de här nya frågorna i medborgarundersökningen?

Tjänsteperson 3: Nej, det har de inte gjort. Men vi har inte gjort något 
samlat kring det och presenterat för dem heller på det sä!et. Utan de 
har bara få! en generell dragning av resultatet. Och de stora bitarna har 
varit för dem, de delar som stäms av som mål så a! säga, genom den. 
Mycket av intresset     ligger mer på dem. Hur går det med den generella 
tryggheten? Och ja, man får 20 minuter a! presentera det här. Man 
hinner gå igenom de övergripande delarna.98 

Problemet med bristande analysberedskap

Vad händer e#er a! statistiskt underlag insamlats? Om jämlikhetsdata ska an-
vändas som e! styrningsunderlag krävs det a! de ingår i e! systematiskt analys-
arbete och kopplas till möjligheten a! åtgärda de problem som de synliggör 
samt a! insatserna kan följas upp och utvärderas för a! se om de ge! den tänkta 
e%ekten. En av de utmaningar som Tjänsteperson 1 identi"erar som svar på 
frågan om vad som saknas i organisationen för a! ta fram och använda jämlik-
hetsdata är just kompetensutveckling och e! systematiskt analysarbete: 



131Jämnlikhetsdata

Jag har funderat mycket på det där. Vad blir det av allt det här under-
laget? Vem kommer a! göra någonting av det? Sen a! man säger a! 
man måste koppla ihop det med e! antidiskrimineringsarbete, a! det 
måste "nnas e! tydligt sy#e och så. Jag tänker bara på a! det kanske 
blir svårt i praktiken i den kommunala verkligheten. Bara nu när vi 
jobbar med analys, folk har varken tid eller kompetens a! analysera 
över huvud taget.99

Analysarbetet som följer på datainsamlingen kräver också, påpekar Tjänste-
person 1, en kompetens hos de personer som gör analyser för a! komma 
bortom den begränsande e%ekt som ”förutfa!ade meningar och fördomar” 
kan ha, där orsaken till problemen förläggs till egenskaper hos vissa medborg-
are födda utomlands, eller till vissa områden som är socioekonomiskt 
utsa!a. De!a skulle riskera a! osynliggöra mer strukturella förklaringar och 
verksamhet ens ansvar för a! anpassa sig till medborgarnas ski#ande förutsä!-
ningar. De!a pekar mot behov av a! säkra en intern analytisk kompetens som 
också klarar av a! granska den egna organisationen. Tjänsteperson 1 "nner 
det viktigt a!: 

få in a! man granskar normer och fördomar både på organisationsnivå 
och på enhetsnivå, a! det kan vara en del av problemet. Man tenderar 
hela tiden a! förklara det med andra saker, a! det är medborgarna det 
är fel på snarare än de som producerar verksamheten. A! säkerställa a! 
vi inte går vidare och gör insatser på någonting som vi bara tror utan a! 
vi ska veta vad vi håller på med. För det är väldigt o#a, i alla fall i kom-
muner tyvärr, som det är så här ”ja, nej, men det här tror vi stämmer”, 
och så har man inte dubbelkollat och samkört statistik eller analyserat 
ordentligt. Och då blir det inte så himla bra.100

Problemet med minskande svarsbenägenhet

E! problem med enkätundersökningar som metodval för a! producera 
jämlikhetsdata är den minskande svarsfrekvensen. När enkäters svarsfrek-
venser bryts ner på olika kategorier respondenter blir det tydligt a! enkät-
undersökningar inte når alla man vill nå. De tjänstemän som arbetar med a! 
producera data talade återkommande om svårigheten a! nå vissa grupper av 
kommunens befolkning, såsom ungdomar samt människor i de mest socio-
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eko nomiskt utsa!a områden. De!a leder bland annat till en överrepresenta-
tion   av äldre personer med svensk bakgrund, jämfört med andra grupper som 
kommunen ibland kan ha intresse av a! nå: 

Tjänsteperson 3: Vi har ha# samma problem … Ja, med vissa ålders-
grupper, där har vi så pass stabila underlag a! vi inte behöver få in &er 
svar. Det är väldigt överrepresenterat med äldre på vissa ställen. Och 
det är det här: hur långt kan vi gå innan underlaget vi har speglar en 
äldre befolkning som har bo! länge i kommunen? Och det är kanske 
inte de vi är mest intresserade av a! förstå vad de tycker och tänker, för 
vi vill ha en bra blandning. 

René: Kan man säga a! det "nns e! behov av en metodologisk 
utveckling?

Tjänsteperson 3: Det är en underdri#. Alla som jobbar med det här står 
inför det här. SCB har pratat om det när de gör sina undersökningar, 
a!: ”ja, men vi ska börja med mixed mode” och det ska göras en massa. 
Men de kommer aldrig riktigt till sko! för det är också det här: vi ska 
kunna jämföra med förra året. Det väger o#a tyngre än a! helt skruva 
om. Har man en tidsserie på 25 år, då är det svårt a! göra metodföränd-
ringar som gör a! vi kanske får e! bro!. Och det här är e! dilemma. 

Sammantaget vi!nar de utmaningar som de intervjuade tjänstepersoner ser 
när det gäller utveckling av den egna verksamhetens med hjälp av jämlikhets-
data om a! e! utvecklingsarbete ställer stora krav på en kommunal organi-
sation. Arbetet handlar inte enbart om a! ta fram nya data som kan synlig-
göra ojämlikhet, diskriminering och rasism. För a! e! sådant arbete ska vara 
meningsfullt måste det "nnas en beredskap i organisationen när det gäller 
analysarbetet och e! välfungerande system som möjliggör a! den data som 
produceras sedan används i den kommunala organisationen. Det är aspekter 
som tenderar a! försvinna när jämlikhetsdata främst omtalas som en enda 
bestämd metod baserad på enkäter och självidenti"erad rastillhörighet. 
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Avslutande diskussion
Vid si! inträde i Botkyrkas kommunala administration och politiska liv om-
de"nierades begreppet jämlikhetsdata till a! beteckna en metod som innebar 
anonymiserade, frivilliga enkäter byggda på självidenti"ering. De!a var 
kopplat till handlingsprogram utformade av Unesco och gav u!ryck för en 
tanke om ”&ernivåstyrning” av städer och kommuner. Utgångspunkten var 
a! motverka rasism i e! samarbete mellan förvaltning, civilsamhälle och 
forskning.

Begreppets öde i kommunen blev dock kortvarigt. Kontroversen kring be-
greppet eldades på av en ökad partipolitisk politisering av migration och 
mångkultur som samhällsproblem i Sverige, där känsligheten för frågor om 
rasism och ras i den svenska kontexten användes för a! vinna poänger i den 
allmänna deba!en.

För kommunala tjänstepersoner vars ingång var a! praktiskt utföra e! jäm-
likhetsarbete på kommunal nivå blev lösningen a! söka sig bort från själva 
begreppet och istället rama in arbetet i e! människorä!sspråk som var 
mindre kontroversi ellt än jämlikhetsdata. Insamling av information för a! 
säkra de rä!ig heter som tillkommer alla människor lät sig inte avfärdas som 
”identitetsp olitik” på samma sä! som insamling av statistik baserat på själv-
identi"erade raskategorier gjort.

E#er a! begreppet jämlikhetsdata övergavs inkorporerades arbetet med jäm-
likhetsdata i e! bredare människorä!sperspektiv. Mänskliga rä!igheter sågs 
som en ram där olika perspektiv kunde integreras. Förståelsen av vad som 
skulle mätas för&y!ades från respondenternas identitet till tillgång till mänsk-
liga rä!igheter. Denna utveckling var också kopplad till kommunens hantering 
av något som kallades för ”perspektivträngsel” – svårighet a! förhålla sig till 
&era parallella strategier och styrdokument som alla reglerar hur tjänstemän 
ska arbeta med hänsyn till en mängd olika perspektiv, till exempel i rela tion till 
jämställdhet, funktionsnedsa!a medborgare eller interkulturalitet. Lösning en 
blev a! syntetisera dessa olika perspektiv i e! gemensamt styr dokument, 
Strategi för e! jämlikt Botkyrka. Det gemensamma styrdokumentet hade 
krav på sig a! vara lä! a! ta till sig och inte vara alltför omfa!ande, vilket 
medförde a! frågornas komplexitet "ck tummas på för a! underlä!a e! 
enklare budskap om vad som skulle göras. 
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Med denna process följde en tyst hierarki där vissa frågor, såsom trygghet och 
jämställdhet mellan könen, blev explicit framskrivna som mål för de olika 
kommunala verksamheterna, medan andra frågor, såsom rasism, inte "ck en 
sådan status. Trots a! Botkyrka så påtagligt präglas av en rasi"erad segregation 
ställs inga tydliga krav på måluppfyllelse, redovisning och uppföljning av åt-
gärder mot rasism. Frågan är varför?

Ickeperformativ antirasism? 

Det är frestande a! tänka med Sara Ahmed kring de ”icke-performativa” 
aspekter av det som ibland kallas e! mångfaldsarbete.101 Mycket av det insti-
tutionella arbetet kring frågor om mångfald, rasism och jämlikhet präglas av 
processer, beslut och styrdokument som kan ses som akter som ger sken av a! 
ta itu med frågorna, men som inte resulterar i faktiska förändringar inom de in-
stitutioner de är tänkta a! påverka. De kan därför beskrivas som ”icke-perfor-
mativa”. Som Ahmed påpekar räcker dock en sådan analys bara en bit på vägen 
för a! förstå dessa processer. A! det över huvud taget "nns processer som är 
ämnade a! motverka rasism, främja jämlikhet och mångfald gör något, även 
om de inte åstadkommer de stora förändringar de är tänkta a! åstadkomma. 
Dessa processer, beslut och dokument kan sägas ”skapa ord” som inte enbart 
kan betraktas som tomma, då dessa ord också öppnar för möjligheten a! få 
dem a! betyda något:

When words do not do something, we have to work on these words in 
order to make them do something. We have work to do because of what 
they do not do.102 

Som tjänstepersonerna i denna studie själva konstaterade erbjöd de nya styr-
dokumenten och riktlinjerna e! stöd för de som vill synliggöra och driva 
frågor om diskriminering och rasism inom organisationen. A! arbetet mot 
rasism inte är framskrivet som något varje verksamhet måste arbeta med kan 
kritiseras, men de!a ska inte osynliggöra de möjligheter be"ntliga dokument 
ändå öppnar. Ur de!a perspektiv är de små förändringar som trots allt görs 
viktiga, så länge de innebär a! en fortsa! utveckling i den önskade riktningen 
sker över tid. Även tillkortakommanden och misslyckanden kan här förstås 
som tillfällen som möjliggör en fortsa! utveckling, tillfällen som stärker 
arbetet genom a! synliggöra det som ska undvikas.
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Fortsatt behov av kunskap och metoder

Arbetet med framtagande av jämlikhetsdata som kan användas i e! systema-
tiskt arbete mot rasism kommer alltid a! behöva samsas med behovet av data 
som växer fram ur nödvändigheten a! även motverka andra maktasymme-
trier. Processen a! ta fram jämlikhetsdata i Botkyrka och dess inkorporering 
i e! större människorä!sperspektiv sä!er därmed "ngret på viktiga konkreta 
aspekter gällande vad som kan stå i vägen för de!a arbete. Perspektivträngsel 
pekar mot svårigheter a! få verksamheter och funktioner inom en organisa-
tion a! förhålla sig till de många olika ojämlikhetsdimensioner som på samma 
gång strukturerar våra samhällen. Processen visar också hur de!a kan resultera 
i a! vissa perspektiv blir mindre prioriterade än andra när riktlinjer och doku-
ment tas fram för a! syntetisera arbetet med de olika perspektiven. 

Vilka slutsatser kan dras av allt de!a när det gäller det fortsa!a behovet av 
metod utveckling i frågor om rasism i Sverige, och i kommuner som Botkyrka? 
En början på e! svar är a! konstatera a! om jämlikhetsdata ska användas i e! 
antirasistiskt jämlikhetsarbete så måste det också produceras inom e! system 
som inte bara förutsä!er metoder som möjliggör en systematisk och återkom-
mande insamling av data, men också resurser och en analyskompetens som 
baseras på en grundlig förståelse av rasismens olika u!ryck och konsekven-
ser. De!a motsvarar inte de resurser och kompetenser som "nns i de &esta of-
fentliga institutioner i dagens Sverige, då kunskap om rasismens u!ryck i det 
svenska samhället utgör e! relativt ny! forskningsområde. 

De!a pekar mot lösningar där metod- och kompetensutvecklingen i frågor om 
rasism i organisationer sker i samarbete med forskare vid universitet och andra 
kunskapsinstitutioner som kan bidra med en djupare förståelse för rasismens 
olika u!ryck, vilket också var e! av Yaman Al-Zubaidis förslag i hans rapport 
till Botkyrka kommun.103 Vidare kan det konstateras a! trots a! forskning om 
rasism är e! relativt ny! kunskapsfält i Sverige, så "nns det idag en betydande 
forskning om rasismens olika u!ryck, e%ekter och orsaker. Det är klarlagt a! 
det "nns rasism i det svenska samhället som producerar ojämlika livsvillkor 
för olika kategorier invånare. Frågan är hur denna forskning kan utgöra en 
bas för en kommunal metodutveckling? Svaret på denna fråga pekar igen mot 
större kommunal samverkan med forskningsinstitutioner med kompetens i 
kunskaps området. Det kan vidare konstateras a! kommuner idag producerar 
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en mängd information i form av enkäter, register och rutiner för medborgar-
dialoger och föreningsråd som skulle kunna användas för a! ge en samlad bild 
av hur den ojämlikhet som orsakas av rasismens olika u!ryck kan se ut i det 
lokala sammanhanget – det vill säga för a! producera jämlikhetsdata. Denna 
mångfald av dataproducerande verktyg som står till kommunens förfogande 
har inte på långa vägar u!ömts. Det framstår också som viktigt a! fortsä!a 
undersöka hur en dialog med människor som drabbas av rasism i lokal-
samhället kan bidra till de!a arbete, då de rimligen besi!er viktiga kunskaper 
i sammanhanget.
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Balingsholmsmodellen är en mixmetodmodell för återkommande 
under sökningar av e%ekter av rasism för Sveriges befolkning. Den utgår 

från den samtida rasismforskningens syn på raskategorier som kontextuella 
och &ytande, och av rasi"ering som en social process. Modellen förutsä!er 
inte konstruktionen av fasta raskategorier som mätbara variabler.

Modellen svarar på behovet av vetenskapligt och etiskt hållbara metoder för a! 
på nationell nivå kunna mäta rasismens e%ekter för olika befolkningsgrupper, 
vilket återkommande ly#s av FN:s Rasdiskrimineringskommi!é (CERD) 
och European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI), liksom 
av civilsamhällsorganisationer, inklusive Afrosvenskarnas riksförbund, Ibn 
Rushd, Civil Right Defenders och Svenska FN-förbundet.1

Balingsholmsmodellen kan användas som uppföljningssystem i arbetet mot 
rasism i Sverige och i samband med Sveriges rapporteringar till CERD och 
ECRI. Den utny!jar redan be"ntliga registerdata och socialstatistik vilket 
gör den kostnadse%ektiv i förhållande till omfa!ningen och kvaliteten av den 
kunskap den producerar. 

Syfte och mål
Sy#et med Balingsholmsmodellen är a! ta fram empirisk kunskap om hur 
rasism påverkar livsvillkoren för olika grupper av den svenska befolkningen, 
med en metod som är både etiskt och vetenskapligt hållbar. De!a innebär a! ta 
fram di%erentierade data om hur livsvillkoren för olika befolknings kategorier 
skiljer sig åt, där tillskriven etnicitet, hudfärg och religion utgör analyserbara 
faktorer. Kunskapen svarar på berörda gruppers och myndigheters konkreta 
kunskapsbehov, samtidigt som undersökningen inte ger avkall på komplexitet 
i analysen av kausalitet, samband och intersektioner mellan olika faktorer som 
påverkar individers och gruppers livsvillkor. Modellen försvårar a! den gene-
rerade kunskapen används i rasistiskt och diskriminerande sy#e.

Tidigare och alternativa metoder
Inom svensk rasismforskning har den dominerande uppfa!ningen varit a! 
rasdi%erentierad datainsamling bör undvikas. Det har funnits huvudsakligen 
historiska och rasismteoretiska argument för de!a. Den repressiva och diskri-
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minerande statliga användningen av rasdi%erentierade data är historiskt väl-
dokumenterad och från det socialkonstruktivistiska teoretiska perspektiv et, 
som utgör en grundläggande utgångspunkt för rasismforskare idag, tolkas 
insamling och användning av rasdi%erentierade data som delaktig i konstruk-
tionen av ras och rasistiskt skillnadstänkande.2 

Från 2010-talet har svenska rasismforskare som Tobias Hübine!e, Karim 
Jebari och Måns Magnusson argumenterat för behovet av rasdi%erentierad 
datainsamling för a! använda i arbetet mot rasism, och diskuterat metodolog-
iska och etiska problem i samband med de!a.3 Dessa arbeten har, mot bak-
grund av den konsensus som rå! inom fältet, o#a varit av kritisk natur och 
endast i mindre utsträckning utarbetat metodologiska förslag. Vissa ansatser 
har gjorts, även om de inte varit inriktade på a! konkret utforma e! nationellt 
uppföljningssystem. I en del av dessa arbeten, av bland andra Tobias Hübine!e 
och Peter Wikström, ly#s de metodologiska principer som skrivits in i FN:s 
handlingsplan mot rasism (anonyma, frivilliga undersökningar som bygger på 
självidenti"erade raskategorier) som den rekommenderade metoden a! skapa 
jämlikhetsdata.4 Under arbetet med Metodologiska laboratorier har vi provat 
hållbarheten i denna metod och funnit såväl vetenskapliga som etiska brister.

Inför de återkommande kraven på di%erentierad statistik som civilsamhälls-
organisationer och transnationella organ ställt på den svenska staten har olika 
regeringar agerat genom a! beställa kunskapsunderlag. År 2011 uppdrog re-
geringen Diskrimineringsombudsmannen a! genomföra en förstudie avse-
ende vilka metoder som kan användas för a! samla in uppgi#er av relevans 
för fem av de återstående sju diskrimineringsgrunderna i diskriminerings-
lagen (dvs utöver ålder och kön som redan används), samt uppgi#er om de 
fem nationella minoriteterna. Studien utfördes av Yamam Al-Zubaidi och 
undersökte bland annat möjligheten a! addera frågor till Undersökningar 
om levnads förhållanden utifrån på förhand bestämda etniska kategorier. Al- 
Zubaidi konsulterade referenspersoner från berörda grupper, gjorde olika 
metodologiska överväganden och kom fram till a! det inte gick a! "nna en 
lösning som både producerade statistiskt valida data och kunde accepteras av 
alla diskriminerade grupper.5 

I samband med antagandet av den Nationella handlingsplanen mot rasism 
gavs Forum för levande historia i uppdrag a! följa upp och samordna arbetet 
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under perioden 2016-2019. En del av uppdraget bestod av a! ”succesivt ut-
veckla e! uppföljningssystem” baserad på redovisningar från myndigheter 
och ”y!erligare information”. I de!a sy#e uppdrog Forum för levande historia 
två av Metlabs forskare, René León Rosales och Edda Manga, a! kartlägga 
vilka återkommande undersökningar som genererade eller kunde generera 
information som skulle kunna användas i e! nationellt uppföljningssystem av 
rasismens utveckling i Sverige.6 Utöver de!a beställde myndigheten e! antal 
kunskapsöversikter på området, bland annat om människors erfarenheter av 
rasism i kontakter med svenska myndigheter och andra o%entliga verksam-
het er på nationell, regional och lokal nivå.7 Bro!sförebyggande rådet, Brå, 
"ck år 2020 uppdraget a! särskilt undersöka afrofobiska hatbro!.8 Från 2021 
är Brås hatbro!sstatistik metodologiskt förändrad på e! sä! som möjlig-
gör en mer detaljerad kunskap om polis anmälningar där polisen identi"erat 
främlings "entliga, rasistiska eller antireligiösa motiv.9 

År 2021 "ck Brå också uppdraget a! utreda om det utöver ålder och kön gick 
a! inkludera återstående fem diskrimineringsgrunder som bakgrundsinfor-
mation i den årligen återkommande Nationella trygghetsundersökningen 
(NTU). Brå fann a! det ur e! metodologiskt perspektiv fanns goda möjlig-
heter a! föra in bakgrundsfrågor för fyra av diskrimineringsgrunderna: köns-
överskridande identitet eller u!ryck (inklusive transerfarenhet),10 sexuell 
läggning, religion eller annan trosuppfa!ning, samt funktionsnedsä!ning. 
Däremot gick det inte a! inkludera ”etnisk tillhörighet”, där Brå ansåg det 
lämpligare a! använda proxy variablerna eget födelseland respektive föräldrars 
födelseland. 

I studien Kartläggning av återkommande undersökningar av rasism i Sverige 
identi"erade Manga och León Rosales 14 återkommande surveyundersök-
ningar på nationell och europeisk nivå som innehöll indikatorer på rasism.11 
Kartläggningen visade a! be"ntliga surveyundersökningar fokuserade på 
majoritetsbefolkningens a!ityder till olika minoritetsgrupper. Däremot fanns 
inga systematiska undersökningar av rasismens konsekvenser för de utsa!as 
livsvillkor. De återkommande statistiska undersökningar som utförs inom 
speci"ka samhälls områden (arbetsmarknad, bostadsmarknad, skola, hälsa) 
delar i allmänhet in befolkningen utifrån svensk/utländsk bakgrund, vilket 
inte producerar relevanta data om livsvillkor i förhållande till tillskriven ras, 
etnicitet eller religion.12
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Mellan år 2016 och 2021 har e! hundratal kvantitativa studier och drygt 400 
kvalitativa studier som berör frågor om rasism genomförts.13 Cirka 40 procent 
av de kvantitativa studierna har gjorts av myndigheter med metoder som inte 
möjliggör jämförelse. Övriga studier har varit utformade för a! samla in data 
till speci"ka forskningsprojekt och har använt olika variabler och populations-
indelningar, vilket gör det omöjligt a! utföra metaanalyser utifrån de data som 
projekten producerat.14

Försök a! samla in rasdi%erentierade data genom anonyma, frivilliga enkät-
undersökningar vars raskategorier tagits fram genom självidenti"ering har 
prövats på kommunnivå, vilket framgår av León Rosales bidrag i denna volym.15 
Metoden har också prövats i en pilotstudie utförd av forskare vid Institutet för 
framtidsstudier, som redovisades som Kunskapshöjande åtgärder om a&ofobi: 
en pilotstudie.16 Forskargruppen vid Institutet utförde både djupintervjuer och 
en webbenkät om respondenternas upplevelser av diskriminering, i sy#e a! 
testa om det var möjligt a! inhämta jämlikhetsdata med öppna svarsalternativ. 
Respondenterna "ck svara på frågor rörande deras kunskap om jämlikhets-
data och deras svar användes för a! utforma enkät frågor som kunde använ-
das i en modell för insamling av jämlikhetsdata baserad på anonyma, frivilliga 
enkätundersökningar vilka utgick från respondenternas självidenti"ering. 
Undersökningen genererade svar som forskarna uppfa!ade som oanvändbara 
och icke-svar. Respondenterna svarade på sin rastillhörighet med kategorier 
som nationalitet, ursprungsland och religion varför forskarna själva utförde 
en egen kategorisering av de självidenti"erade kategorierna för a! möjliggöra 
analysen. Pilotstudien utmynnade därför i a! principen om självidenti"e-
ring frångicks för a! kunna skapa e! hanterligt antal raskategorier. I slutsat-
sen föreslog forskargruppen a! det uppdagade problemet kunde förebyggas 
genom a! i förväg informera respondenterna om vilka slags kategorier under-
sökningen sy#ade till a! respondenterna självidenti"erade sig med,17 vilket 
före faller problematiskt. Forskarnas förståelse av kategorin ”ras” kan skilja sig 
från respondenternas, vilket pilotstudien vi!nar om, men det är inte uppen-
bart varför forskarnas förståelse skulle ges prioritet framför respondenternas 
i en undersökning som skulle bygga på respondenternas självidenti"ering. 
Däremot kan e! sådant förfarande skapa osäkerhet kring vad respondenter-
nas svar egentligen visar: respondenternas självkategorisering eller vad de lärt 
sig av forskarnas uppställning av tillgängliga ”raskategorier”?
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Självkategoriseringens problem
I Metodologiska laboratoriers delstudie Constructions of self-identi'cation: 
children of immigrants in Sweden, analyserade Alireza Behtoui hur ungdomar 
med utländsk bakgrund identi"erar sig själva och fann a! det varierade mellan 
olika sociala kontexter (i skolan, i bostadsområdet och när de befann sig ut-
omlands). Resultaten, som också diskuteras av Behtoui i denna volym, visade 
a! eleverna identi"erade sig på olika sä! om de befann sig i skolan bland sina 
studiekamrater, i bostadsområdet bland sina grannar eller utomlands när de 
mö!e personer som inte var från Sverige. Då de sä! på vilka vi kategoriserar 
oss själva inte förefaller stabila utan varierande och kontextberoende blir det 
svårt a! mäta rasismens konsekvenser för våra livsvillkor utifrån självkatego-
riserad rastillhörighet. 

Resultaten av Behtouis delstudie stärktes av Ma!ias Gardells samtal med 
afrosvenskar med ”bakgrund” i Somalia, antingen genom a! de själva eller en 
eller båda föräldrar var födda i Somalia. Generellt uppgav samtalspartnerna 
a! de kunde de"niera sig som svensk-somalier, somaliasvenskar, afrosvenskar, 
svarta, muslimer, svenskmuslimer, muslimsvenskar, somalier, svenskar eller 
något annat, företrädelsevis utifrån bostadsort, sysselsä!ning, utbildning, 
musiksmak eller favoritsportlag, beroende på vem som frågar, omedelbart 
sammanhang eller hur det kändes just då. E! antal samtalspartners uppgav 
dessutom a! det sä! på vilket de presenterade sig eller tänkte om sig själva 
hade förskjutits med tid.18 Problemen med självkategorisering slutar dock 
inte där. Tidigare forskning ringar in åtminstone fyra y!erligare problem: För 
det första vet vi a! personer ur vissa stigmatiserade grupper, som exempelvis 
romer, tenderar a! söka undkomma antiromsk rasism genom a! inte de"niera 
sig som romer utåt. För det andra vet vi a! klassi"ceringar av människor i be-
stämda kategorier o#a sker utan de klassi"cerades samtycke, något som också 
diskuteras av Gardell (kapitel två) i denna antologi. A! någon associeras till en 
viss befolkningskategori står därför i en osäker relation till dennes självkatego-
risering. Exempelvis behöver man inte vara praktiserande (troende) muslim 
för a! stämplas som muslim, det räcker om e! tecken (utseende, klädval, 
språk, namn, födelseort) bidrar till a! man tolkas som muslim och associeras 
till islam. För det tredje vet vi a! negativa konsekvenser av rasism på bestämda 
områden som hatbro! och diskriminering på arbetsmarknaden har föga a! 
göra med den utsa!es självkategorisering. Logiken liknar den andra invänd-
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ningen: forskningen visar exempelvis a! sikher återkommande blir måltavlor 
för antimuslimska hatbro!. Inte för a! de själva identi"erar sig som muslimer 
utan för a! förövaren gör det. På motsvarande sä! visar tidigare forskning 
a! arbetssökande med muslim- eller afrikanskklingande namn kan bli bort-
valda oberoende av om de arbetssökande själva kategoriserar sig som muslim, 
afrikan, svart, eller annat. Det avgörande blir således inte självkategoriserad 
identitet utan den kategorisering som ligger i betraktarens ögon. För det (ärde 
vilar metoden som utgår från självkategorisering på antagandet a! människor 
är experter på sina egna liv, vilket inte alltid är fallet. För a! exempli"era genom 
a! återgå till arbetsmarknaden. Om en person kallad till anställningsintervju 
dyker upp och visar sig vara svart eller bära hijab kan en skicklig rekryterare 
genomföra intervjun med synbarlig respekt, berömma den arbetssökandes 
meriter för a! däre#er beklaga a! tjänsten just tillsats, men säga a! de gärna 
återkommer när ny öppning kommer. Den arbetssökande kan gå därifrån be-
sviken över a! ha kommit försent, men glad över det positiva omdömet, och 
förväntansfull inför den hägrande möjlighet framtiden kan bära med sig, helt 
ovetande om a! platsen inte alls hade varit tillsa! utan gick till nästa arbets-
sökande som inte var svart eller inte bar slöja. Erfarenheten av diskriminering 
står således i en osäker relation till a! bli diskriminerad.

Sammantaget framstår därmed metoden a! producera kunskap om rasism-
ens konsekvenser utifrån enkätundersökningar byggda på respondenternas 
självkategorisering som otillräcklig. Metoden kan svara på vissa frågor och 
kan därför användas i vissa avgränsade sammanhang, som respondenters 
upplevelser och erfarenheter av rasism och diskriminering, men räcker inte 
för a! skapa e! adekvat underlag för a! motverka rasismens konsekvenser för 
männi skors livsvillkor. 

Vi fann också a! den etik som principen om självkategorisering bygger på 
riskerade a! undermineras av problem som var behä#ade med metoden, 
vilket uppdagades då den provades i praktiken. Etiska problem kan uppstå då 
forskarna försöker hantera frågor av typen a) hur man gör med den mångfald 
självkategoriseringar som und&yr tidigare kända raskategorier (respondenter 
som på frågan om hur de identi"erar sig svarar ”göteborgare”, ”hiphopare”); b) 
hur man gör med grupper som är för små i populationsstorlek för a! bryta ner 
statistik på; och c) hur man gör i lägen då respondenterna i en enkät studie har 
en mångfald termer för det som i forskarnas ögon eller historiens ljus kan upp-
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fa!as som en enda och enhetlig kategori. Två återkommande förslag om hur 
sådana situationer kan hanteras bryter mot den utlovade principen om själv-
kategorisering. Det första förslaget går ut på a! de som beställer eller genom-
för  enkätstudien skall konstruera ”raskategorier” i förväg som respondenterna 
får välja mellan (som ”afrosvensk”, ”jude”, ”muslim”, ”same”) när de fyller i 
enkäten, kanske tillsammans med e! kryssalternativ eller öppet svarsalterna-
tiv för ”annat”. Det andra förslaget är a! forskarna som analyserar svaren skall 
konstruera ”raskategorier” i e)erhand genom a! föra samman mångfalden svar 
till e! fåtal mer lä!hanterliga kategorier (de som svarat eritrean, zulu, svensk-
somalier och igbo blir kollapsade i en enhetlig identitet kallad ”afrosvensk” 
eller ”svart”). 

Båda möjligheter reser etiska invändningar. Det första alternativet bryter mot 
principen om självkategorisering genom a! forskarlaget, myndigheten eller 
staten och inte respondenterna bestämmer vilka ”raskategorier” som "nns a! 
välja mellan. Då tidigare studier visar a! respondenter inte nödvändigtvis är 
skolade a! tänka i raskategorier förutsä!er en sådan metod a! enkät makarna 
inkluderar e! upplysningsmaterial som vägledning för respondenterna. 
Därmed blir enkäten del av en ”rasutbildning” som skapar ”raskategorier” och 
”rasidenti"kationer” som rei"erar rastänkandet, vilket inte självklart bör ses 
som forskarsamhällets eller myndigheternas uppgi#. Det andra alternativet, 
då forskarna eller myndigheten sä!er sig ner med enkätsvaren och i e#erhand 
pusslar samman mångfalden av spretiga svar till hanterbara ”raskategorier” 
medför a! forskare och myndigheter blir raskonstruktörer som underkänner 
de svar som respondenterna ger till förmån för a! klämma in dem i de ”raser” 
forskare och myndigheter bedömer ”"nns” i landet, vilket både är problem-
atiskt i sig och bryter mot principen om självidenti"ering.

Hur långt kommer vi med befintliga 
registerdata?
Forskargruppen i Metodologiska laboratorier undersökte också möjligheten 
a! utgå från redan be"ntliga registerdata. Sverige registrerar sina invånare i 
en utsträckning som är hög i internationell jämförelse. En anledning till a! 
forsk are som sociolog Patrick Simon, vid Institut national d’études démogra-
phiques i Paris, söker "nna metoder a! mäta rasism utifrån befolkningens 
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själv identi"erade etniska/rastillhörighet är a! Frankrike inte på motsvarande 
vis har mikrodata om varje individ i omfa!ande registersystem.19 I Sverige 
vet staten och myndigheterna en hel del om sina invånare, från deras första 
andetag till deras sista. I databaserna "nns uppgi#er om när och var individer 
föds och dör och var deras föräldrar föddes. Om de gi#er sig, får barn, eller 
skiljer sig håller staten reda på det. Där "nns angivet var invånarna bor, vart de 
&y!ar, vilka grannarna är, vad som utmärker orten de bor på; vilken utbild-
ning de har, vilka betyg de får, vad de arbetar med, om och när de byter jobb, 
vilken lön de har, om de är arbetslösa, arbetssökande, i fortbildning. I registren 
"nns uppgi#er om invånarnas deklarationer, ska!er, skulder, eventuella krimi-
nalitet, tvister, domar, frikännande och rä!sliga påföljder, böter, bojor, sam-
hällstjänst, fängelsestra%. Där "nns data om deras hälsa och välmående, sjuk-
dagar, sjukdomar, mediciner, försäkringar. Sammantaget "nns så mycket data 
registrerade om landets invånare a! den svenska staten framstår som invasiv. 

För forskarsamhället utgör alla dessa data en ofantlig källa för olika projekt. Hur 
långt skulle vi komma om vi utgick ifrån relevanta delar av be"ntlig registerdata 
för a! kunna mäta rasismens konsekvenser för olika slags invånares livsvillkor?

Två av Metlabs forskare, Ma!ias Gardell och Irene Molina, genomförde till-
sammans med Sima Wolgast en studie av antisvart rasism på arbetsmarknaden 
genom a! använda be"ntliga registerdata.20 Vi utgick från totalbefolkningen: 
alla invånare i landet i arbetsför ålder, från a! de fyllt 19 till dåvarande pen-
sionsålder, 65 år, inalles 6 041'157 personer. E#er a! ha kontrollerat för över-
täckning, personer som är folkbokförda fast de inte borde vara det, uppgick 
totalbefolkningen till knappt sex miljoner, 5 973 039 individer. 

Sedan ville vi jämföra afrosvenska invånares situation på arbetsmarknaden 
med den övriga befolkningen. Då Sverige inte registrerar invånarnas ”hudfärg” 
eller ”ras” "ck vi använda oss av födelseland och föräldrars födelseland som 
proxy för a! konstruera två kategorier a&osvenskar: svenska invånare som var 
födda i något av länderna söder om Sahara och svenska invånare födda i Sverige 
med minst en förälder född i e! afrikanskt land söder om Sahara. Som proxy 
för svarta är metoden inte perfekt. Vi vet a! det "nns svarta födda i Sverige som 
har två svarta föräldrar födda i Sverige; vi vet a! det "nns svarta i Sverige som 
är födda eller har minst en svart förälder som är född i Colombia, Brasilien, 
Jamaica, Förenta staterna, eller annorstädes utanför subsahariska Afrika, och 
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vi vet a! det "nns vita i afrikanska länder söder om Sahara. Men vi vet också a! 
deras antal är litet och a! vår studie inkluderade den övervägande delen svarta 
afrosvenskar, inalles 147 037 individer, uppdelade på kategorierna afrosvenskar 
födda i Afrika söder om Sahara (121 320 individer) och afrosvenskar födda i 
Sverige, med minst en förälder född i Afrika söder om Sahara (25 717 indivi-
der). Kategorin ”den övriga befolkningen” skall förstås bokstavligt: alla invånare 
som inte är födda i Afrika söder om Sahara eller har minst en förälder född där. 
Den övriga befolkningen är således inte synonym med vad som ibland kallas 
”vita majoritetsvenskar” eller ”etniska svenskar”, utan rymmer alla andra slags 
invånare, inklusive sådana som tillhör kategorier vi genom tidigare forskning 
vet kan diskrimineras på arbetsmarknaden: invånare med muslimska namn, 
personer från Latinamerika, öppna romer, människor från MENA-regionen. 

Genom a! samköra data från Registret över totalbefolkningen (inklusive 
Flergenerationsregistret), Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäk-
rings- och arbetsmarknadsstudier, Skolverkets statistik, Yrkesregistret, Löne-
strukturstatistiken och Utbildningsregistret jämförde vi de två kategorierna 
afrosvenskars situation på arbetsmarknaden med den övriga befolkningen 
vad gäller bru!olön, disponibel inkomst, dagar i arbetslöshet, representation i 
olika yrkessektorer, klassade som låg- och högstatusyrken, samt möjlighet a! få 
chefspositioner och löneskillnader för chefer. Vi kontrollerade för utbildnings-
nivå genom a! särskilja sju nivåer – från de som inte avslutat grund skolan till 
motsvarande forskarutbildning – för a! kunna jämföra afrosvenskars och den 
övriga befolkningens möjligheter a! få arbete och lön e#er meriter; vi jäm-
förde om det fanns skillnader beroende på bostadsort i storstadsregionerna 
Stockholm, Västra Götaland (Göteborg) och Skåne (Malmö) och e#er huru-
vida man arbetar i stat, kommun, landsting eller privat sektor. 

Resultaten visade stora skillnader i bru!olön och disponibel inkomst mellan 
afrosvenskar och den övriga befolkningen i alla storstadsregioner och sekto-
rer, och a! skillnaderna var störst för afrosvenskar som arbetar i privat sektor. 
Afrosvenskar behöver ha en forskarutbildning för a! komma upp i samma dis-
ponibla inkomst som en person i den övriga befolkningen med en treårig ef-
tergymnasial utbildning. Studien visade a! högre utbildning inte nödvändigt-
vis leder till ökade chanser a! säkra jobb och karriär för afrosvenskar, jämfört 
med den övriga befolkningen. Löneskillnader och dagar i arbetslöshet ten-
derade a! öka med ökad utbildningsnivå för afrosvenskar vilket indikerar a! 
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svarta har svårare än andra slags svenska invånare a! få arbete som motsvarar 
deras meriter. Studien visade a! situationen för afrosvenskar på den svenska 
arbetsmarknaden präglades av både horisontell och vertikal segregation. Afro-
svenskar och andra slags svenskar arbetar i olika yrken och avancerar till skilda 
nivåer inom e! företag eller en organisation. Generellt tenderar afrosvenskar 
arbeta i lågstatusyrken och låglöneyrken, även i förhållande till utbildnings-
nivå, och ha större svårigheter än den övriga befolkningen a! "nna anställning 
i högstatus- och höglönearbeten. Studien visade också a! afrosvenskar har 
svårare än den övriga befolkningen a! avancera till högre befa!ningar som 
motsvarar deras utbildningsnivå. Det förefaller som a! svarta slår i glastaket 
och inte kommer lika långt i karriären i konkurrens med personer ur den 
övriga befolkningen, även då afrosvenskar är lika mycket eller mer meriterade 
för den e#ertraktade positionen. Det är nära tio gånger så vanligt a! personer 
ur den övriga befolkningen uppnår chefspositioner än a! afrosvenskar gör det 
och svårigheterna ökar med stigande utbildningsnivåer. Blir svarta svenskar 
chefer får de lägre lön än andra slags chefer. En afrosvensk med chefsbefa!ning 
kommer upp i en medellön om cirka 77 procent av medellönen för en person 
ur den övriga befolkningen som erhållit en liknande chefsposition. 

Med hjälp av be"ntliga registerdata kunde vi visa a! antisvart rasism påver-
kar situationen på den svenska arbetsmarknaden. Status, resurser, tillgångar 
och möjligheter fördelas ojämlikt mellan afrosvenskar och den övriga befolk-
ningen. A! rasism som teknologi skapar ojämlikhet mellan afrosvenska och 
andra slags svenska invånare kan således visas med hjälp av be"ntlig social-
statistik. Däremot kan metoden inte svara på hur och varför antisvart rasism 
har dessa e%ekter och heller inte u!ala sig om hur olika slags invånare upplever 
situationen, eller vad de tycker om saken. För a! producera kunskap om dessa 
områden får man använda andra metoder. 

A! registerdata kan användas för a! undersöka rasismens e%ekter för afro-
svenskar jämfört med den övriga befolkningen innebär inte nödvändigtvis a! 
vi med hjälp av be"ntliga registerdata kan producera kunskap om rasismens 
e%ekter för andra befolkningskategorier. Det är sannolikt a! metoden kan an-
vändas för a! undersöka rasismens e%ekter för invånare med latinamerikansk 
”bakgrund” genom a! på motsvarande sä! använda födelseland och föräld-
ers födelseland som proxy. Så kan man sannolikt också göra för personer med 
bakgrund i andra regioner, som exempelvis MENA-regionen, Ostasien, eller 
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Sydasien. Vill man undersöka e%ekterna av antimuslimsk rasism kan man 
sanno likt komma en bit på väg genom a! använda namn som proxy, möjligen 
tillsammans med födelseland och förälders födelseland. 

För andra slags rasismer räcker inte be"ntliga registerdata långt. Romer, samer 
och judar är svårutskiljbara i registerdata och populationerna för små för a! 
kunna bryta ner statistiken på faktorer som utbildning, bostadsort, ålders-
grupp, kön. 

Det "nns också en gemensam nackdel för alla försök a! utgå från be"nt-
liga register data för a! kunna mäta rasismens e%ekter för olika befolknings-
kategorier. De utgår från förantaganden om a! rasism mot den eller de speci"ka 
grupperna föreligger; förantaganden vars giltighet sedan prövas. Nackdelen 
är förstås relativ. Det "nns goda skäl a! utgå från vad vi vet genom tidigare 
forskning och a! pröva hypotesers bärighet. Men det innebär samtidigt a! 
tillvägagångssä!et kan bidra till a! stabilisera en viss bild av vad rasism är och 
befästa be"ntliga rasmaktsordningar, vilket riskerar a! osynliggöra andra, nya 
och framväxande rasismformationer. Då rasism aldrig står still utan ständigt 
rör sig, formas och omformas i tid och rum, ter det sig angeläget a! "nna en 
metod som tillåter oss a! inte utgå från i förväg fastställda uppfa!ningar om 
vilka befolkningskategorier som rasi"eras på vilka grunder.  

Balingsholmsmodellen bygger vidare på de!a. Forskargruppen såg möj lig-
heten a! vända på ordningen: a! börja med a! identi"era avvikande mönster 
av livsvillkor och analysera fram rasi"erande kategorier i e#erhand. Vi kommer 
i det följande beskriva modellen som blev resultatet av projektet Metodolog-
iska laboratorier. Dess originalitet består i a! den inte utgår från förbestämda 
och fasta raskategorier. Den undviker därmed a! reproducera och cementera 
dem genom själva datainsamlingen.

Modelldesign
Balingsholmsmodellen kombinerar korrespondensanalys och kvalitativa livs-
berä!elseinriktade intervjuer. Genom den kvantitativa delen identi"eras olika 
mönster av livsvillkor hos befolkningen. Den kvalitativa delen kopplar dessa 
mönster till individers erfarenheter av hinder de mö! och resurser de ha# till-
gång till i fråga om a! uppnå livsambitioner. 



150 A! mäta rasism

Teoretiska utgångspunkter

Rasism

Som framgår av Gardells bidrag ”Vad är rasism?” i denna volym har vi ut-
arbet at en de"nition av rasism som en teknologi som producerar raser och en 
social ordning som fördelar skilda livsvillkor till en befolkning skiktad utifrån 
uppfa!ad tillhörighet till olika raskategorier. Denna förståelse av rasism utgör 
grunden för Balingsholmsmodellens kopernikanska vändning: a! istället för 
a! utgå från en i förväg antagen de"nition av raskategorier för a! mäta e%ekter 
av rasism utgå från det statistiska avtrycket av rasismens e%ekter för a! de"-
niera de raskategorier som är verksamma vid en given tidpunkt.

Erfarenheter

Den kvalitativa studien av livsberä!elser och erfarenheter utgår från tanken 
a! multipel korrespondensanalys, en metod som förklaras nedan, är särskilt 
kompatibel med etnogra"sk induktiv kunskapsbildning och a! kombina-
tion en av kvantitativ och kvalitativ metodologi kan fördjupa kunskaperna och 
stärka validiteten i de teorier de ger upphov till.

Skildringar av erfarenheter av rasism och nackdelar och fördelar kopplade till 
ens position i samhällets rashierarki är inte bara individuella berä!elser utan 
är också sociala berä!elser om rasism som socialt problem. Dessa erfarenheter 
kan ses och studeras som instanser i de relationer mellan vetande och makt 
som konstituerar rasismens maktordning.

Studien av underordnades erfarenheter innehåller en maktkritisk dimension 
med avseende på dominerande former av vetande, och det vetande subjektets 
perspektiv. Genom a! ta intervjupersonernas erfarenheter och analyser på 
allvar kan kunskap om subtila former av rasism, som är svårfångade i enkäter 
och observationer, till exempel de former som begreppsliggjorts som ”ny 
rasism” bildas. Genom a! kombinera statistisk analys och etnogra"sk kunskap 
om erfarenheter får vi inte bara kunskap om ojämlikhetsmönster som skapas av 
rasism men får också insikter i hur rasism verkar och hur den upplevs, samtidigt 
som representativiteten och validiteten i studiens samman tagna resultat stärks. 
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Med inspiration i den metod som utvecklades av Philomena Essed i sin studie 
av vardagsrasismen görs analysen av intervjumaterialet i följande steg:

1. En konstruktion av erfarenheternas sociala och historiska kontext utifrån 
de spår som åter"nns i intervjumaterialet och dess biogra"ska data.

2. En konstruktion av allmänt rådande diskurser genom en analys av generella 
utsagor i intervjumaterialet

3. En analys av motdiskurser utifrån identi"ering och klassi"cering av begrepps-
användningar och jämförelse av hur samma händelser eller fenomen beskrivs 
av olika intervjupersoner.

4. En beskrivning av erfarenheter utifrån en inventering av berä!elser av händ-
elser och fenomen som "nns i upprepade versioner i materialet.

Erfarenheter förutsä!er diskursiv artikulering. Det innebär a! de är beroende 
av intersubjektiva kategorier och berä!elser. Underordnades erfarenheter re-
laterar nödvändigtvis till dominerande diskurser även om relationen kan vara 
kon&iktfylld. En del av tidens försanthållanden, exempelvis kring sociala upp-
delningar, delas av människor över gruppgränser. Andra är föremål för ifråga-
sä!ande och förhandling. ”Erfarenheter” är således e! mångdimensionellt 
fenomen som inte bara re&ekterar enskilda personers upplevelser och uppfa!-
ningar utan också sociala och strukturella fenomen. Våra erfarenheter är alltid 
redan "ltrerade genom socialt förmedlade föreställningar. De underordnades 
blick formas i spänningen mellan exkludering och inkludering. Essed använ-
der sig av e! bre! erfarenhetsbegrepp som inkluderar erfarenheter som är 
eller uppfa!as vara själv upplevda, sådana som har förmedlats av andra som 
subjektet har personliga band till, erfarenheter som är massmedialt förmed-
lade och en kategori som hon benämner ”kognitiva erfarenheter”, vilka är kol-
lektivt samlade erfarenheter som påverkar ens kunskap (om rasism) och ens 
verklighetsuppfa!ning.
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Metod

Korrespondensanalys

För a! kunna identi"era avvikande sociala mönster – där rasismen kan 
identi"eras som strukturerande faktor – måste först de övergripande sociala 
struktur erna kartläggas. För a! kunna teckna en bild av Sveriges befolkning 
och dess demogra", levnadsförhållanden och fördelning av tillgångar, är mo-
dellens kvantitativa del i behov av multivariat statistik. 

Den metod som kommer användas är multipel korrespondensanalys, en metod 
som utanför Frankrikes gränser främst kommit a! förknippas med Bourdieu-
traditionen. E#er a! Pierre Bourdieu kommit i kontakt med metoden på 
1970-talet – och tillämpade den i L’anatomie du goût från 1976 och inte minst 
i det viktiga verket La distinction från 1979 – etablerades den snart som den 
centrala statistiska metoden inom denna forskningstradition. I La distinction 
förklarar Bourdieu a! de metoder han tidigare använt var för begränsande: 
relationerna mellan ”beroende” och ”oberoende” variabler i traditionell sta-
tistisk metod tenderade a! gömma undan komplexiteten i relations system, 
styrke förhållanden och korrelationseffekter.21 Den nya metoden uppfa!ades 
som e! sä! a! undvika sådana reduktionistiska analyser. Den tycktes möjlig-
göra a! operationalisera en relationell sociologi – a! fånga de relationella 
dimensionerna av den sociala verkligheten.22 Användningen av multipel kor-
respondensanalys kom därmed a! sammankopplas med Bourdieus begrepps-
liggörande av sociala förhållanden i termer av fält.23  

Multipel korrespondensanalys hör till en familj av metoder som representerar 
Geometrisk dataanalys (GDA), som utvecklades av den franske matematikern 
Jean-Paul Benzécri under 1960- och 1970-talet.24 De senaste decennierna har 
det varit andra matematiker som följt i hans fotspår – som Henry Rouanet 
och Brigi!e Le Roux – och gå! in för a! vidareutveckla och sprida metod-
erna. Utmärkande för Benzécris perspektiv på statistik är hans sä! a! ly#a 
fram det deskriptiva momentets betydelse – statistik är inte sannolikhetslära! 
– och hans engagemang för a! utveckla de!a moment genom a! introducera 
metoder grundade i euklidisk geometri.25 Korrespondensanalys kännetecknas 
av a! datamaterialet representeras som moln av punkter i e! multidimensio-
nellt rum: e! moln av individer och e! moln av modaliteter. Relationerna 
mellan variabelvärdena avgör avståndet mellan punkterna i rummets olika di-
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mensioner – där antal dimensioner, axlar i graferna, avgörs av antalet variabler 
som används. O#a fångas de viktigaste motsä!ningarna i de 3-4 första axlarna, 
men i princip är alla strukturer som låter sig u!olkas av intresse. Under den 
första fasen ska datamaterialets egenskaper, i så stor utsträckning som möjligt, 
tillåtas framträda utan i förväg konstruerade orsaks- eller sambandshypoteser. 
Analysen är inte anpassad för a! generera direkta resultat – likt konventionella 
metoder inom statistisk analys där speci"ka hypoteser om orsakssamband 
står i fokus – utan för a! skapa förutsä!ningar för fortsa! analysarbete, som 
e! led i en tolkande praktik. Den geometriska modelleringen kan exempelvis 
ge orientering i möjligheter a! gå vidare i analysen med hjälp av komple!e-
rande verktyg, som speci"ka statistiska metoder eller fördjupande kvalitativa 
undersökningar. Med Le Roux och Rouanets ord ”modellen bör följa data, 
inte tvärtom”.26

Korrespondensanalys har vanligtvis använts som e! verktyg för a! analy-
sera empiri som forskare själva insamlat och organiserat, exempelvis för a! 
hantera enkätstudier – vilket varit det allra vanligaste användningsområdet i 
Frankrike.27 I det här sammanhanget kommer metoden dock a! användas för 
a! arbeta med registerdata. Denna typ av material har o#ast inte utformats 
utifrån forskningsperspektiv utan består av variabler som registreras rutin-
mässigt i administrativa sy#en.28 Den uppenbara fördelen är dock a! materi-
alet ger tillgång till data om hela befolkningen och därmed möjliggör en total-
undersökning. Sverige och de övriga nordiska länderna erbjuder allra bäst 
förutsä!ningar för registerbaserad forskning och det är också framför allt i 
dessa länder som korrespondensanalys använts i liknande sy#e som i Balings-
holms  modellen.29 Den studie som kan ses som den tydligaste föregångaren 
är utbildningssociologerna Andreas Melldahls och Mikael Börjessons studie 
av det sociala rummet i Sverige på 1990-talet i artikeln ”Charting the Social 
Space: the case of Sweden in 1990” från 2015.30 Men några liknande ansatser 
för a! undersöka svenska samhällsförhållanden under de senaste decennierna 
har inte gjorts.

Resultaten från korrespondensanalysen belyser inte i sig utvecklingen över 
tid, utan beskriver en lägesbild och möjliggör en synkron analys av rasismens 
e%ekter för befolkningens livsvillkor. Korrespondensanalys kan dock tillföras 
en historisk dimension genom komple!erande metoder.31 I Balingsholms-
modellen tillkommer den genom a! lägga till en kvalitativ del i undersök-
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ningen. Men det är också möjligt a! generera kunskap om utvecklingen över 
tid genom a! jämföra analyserna när pilotstudien av modellen följs upp i 
senare studier. Som Andreas Melldahl konstaterat "nns det en lång tradi-
tion av a! använda metoden för a! studera olika rum och fält ”men däremot 
ingen motsvarande upparbetad metodologisk tradition för hur jämförelser 
av sådana geometriska konstruktioner ska gå till”.32 När väl jämförelser gjorts 
har det varit på sociologisk grund snarare än statistisk. E#ersom varje rum är 
unikt, i och med a! strukturerna skapas av interna relationer är det komplice-
rat a! jämföra dem med statistiska verktyg, men det "nns vägar a! utforska 
och enstaka försök har gjorts, exempelvis av utbildningssociologen Ida Lide-
gran.33 Pilotstudien av Balingsholmsmodellen erbjuder intressanta möjlighe-
ter a! bidra till utvecklingen på det området.

Livsberättelseinriktade intervjuer

Den kvalitativa delen kommer a! ske i form av livsberä!elseinriktade inter-
vjuer, utifrån det växande interdisciplinära biogra"ska forskningsfältets frågor 
om hur livsberä!elser växer fram i spänningen mellan social verklighet och 
inre tolkningar.34 Livsberä!elser betecknar intervjupersoners muntliga och 
re&exiva jag-presentation. Det må vara så a! livsberä!elsen är en kontextuellt 
speci"k narrativ form koppad till en västerländsk modern individkonstruk-
tion, med bestämda konventioner kring form och innehåll: en livsberä!else- 
inriktad intervju erbjuder insikter om vad en person anser vara betydelsefullt 
och önskvärt samt hur hon betraktar sig själv i förhållande till sin omvärld.35 

Den kunskap som e#ertraktas inom det biogra"sknarrativa fältet är mindre 
den faktiska beskrivningen av den sociala verkligheten än kunskap om spän-
ningar och sprickor som uppkommer mellan erfarenheter och olika aspekter 
av den sociala verkligheten. Hur intervjupersoner förhandlar med ”verklighe-
ten” för a! få den a! passa in i berä!elserna, hur berä!elserna justeras i förhål-
lande till kon&iktande livserfarenheter. Enligt antropologen Marianne Gul-
lestad minns vi enbart de erfarenheter som kan bli berä!ade som berä!elser.36 
Samtidigt "nns det minnesfragment som just genom a! inte låta sig infogas i 
en berä!else pekar ut intressanta områden för analys.37

Här blir Pierres Bourdieus tankar om den dialektiska relationen mellan ob-
jektiva strukturer och habitus (dispositioner som skapas av livsvillkoren) re-
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levanta.38 Habitus formar människors erfarenheter och praktiker, vilka i sin 
tur tenderar a! reproducera strukturer. Emellertid kan förändringar ske som 
har sin grund i livsvillkorens föränderlighet, vilka är kopplade till olika typer 
av kapital vars tillgång för individer kan ski#a över tid på grund av strukturella 
och individuella faktorer. Av de!a följer a! generella strukturer och processer 
är djupt inbäddade i, och analyserbara ur, individuella livsberä!elser.

Livsberä!elser är med andra ord socialt situerade talhandlingar som både vill-
koras av, återskapar och förhandlar med sociala strukturer och historia. Från 
de!a perspektiv genererar livsberä!elseanalyser kunskap om hur intervju-
personer skapar mening utifrån de normer, regler och logiker som strukture-
rar de sociala rum de bebor.39 Livberä!elseinriktade intervjuer tycks idealisk 
för a! uppnå förståelse kring de subtila processer genom vilka rasi"erings-
processer äger rum i vardagslivet.

Genomförande

Kvantitativa delen

Huvudmetoden är korrespondensanalys, eller mer exakt, multipel korrespon-
densanalys, och det empiriska underlag som kommer a! användas utgörs av 
registerdata med variabler om egenskaperna hos samtliga invånare i landet i 
åldersspannet 18–84 – vilket är den preliminära avgränsningen – som valts ut 
bland de variabler som SCB kan erbjuda på individnivå. 

Utifrån det statistiska materialet kan varje individ ges en pro"l av egenska-
per och i korrespondensanalysen är det skillnaderna mellan dessa pro"ler 
som avgör deras positioner i rummet. E! avgörande moment i utformningen 
av analysen är valet av så kallade aktiva variabler – i de!a fall de strukture-
rande variablerna i den geometriska representationen av de sociala avstånden 
inom den svenska befolkningen. I det här sammanhanget handlar det om a! 
hi!a lämpliga indikatorer på samhällsställning; om studien förstås som en 
analys av ”det sociala rummet”, i linje med Bourdieus sociologiska perspek-
tiv, innebär det a! kategorisera egenskaper som representerar olika typer av 
tillgångar, såväl ekonomiskt som kulturellt och symboliskt kapital.40 Register-
data erbjuder begränsade möjligheter a! göra de sistnämnda formerna av till-
gångar rä!visa, men genom a! koda om och kombinera olika SCB-variabler 
kan ändå tillräckligt många intressanta indikatorer användas i pilotstudien: 
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inkomst, kapitalomsä!ning, position på arbetsmarknaden, utbildningsnivå, 
utbildningsinriktning, bostadssituation, bostadsstorlek och standard i lokal-
området. Därutöver används så kallade supplementära variabler som verktyg i 
u!olkningen av rummets dimensioner – vilket brukar beskrivas i termer av a! 
”klä rummet”. I pilotstudien kommer inte minst information om födelseland, 
förälders födelseland och migrationsbakgrund bli värdefull, då den ger möj-
ligheter a! jämföra olika gruppers positioner och tillgångar. Andra variabler 
som är tänkta a! inkluderas är kön, antal barn, familjeställning och yrke, som 
erbjuder olika typer av möjligheter. 

Korrespondensanalysen skapar möjligheter a! bä!re förstå de sociala struktu-
rerna genom a! identi"era spridningsmönster i rummet och analysera polari-
teterna i dess olika dimensioner: vilka kompositioner av tillgångar som står mot 
varandra och hur olika sociala grupper skiljer sig åt. Exempelvis kan olika delpo-
pulationer markeras och jämföras genom a! projiceras i rummet tillsammans 
– som a! jämföra befolkningar i olika län. Men tanken är a! också försöka a! gå 
vidare i analysen genom a! kombinera metoden med klusteranalys. Om exem-
pelvis euklidisk klassi"cering används blir individer med liknande egenskaper 
grupperade på basis av deras positioner i rummet. Ambitionen är a! analysera 
polariteter mellan olika typiska och atypiska kluster, och identi"era speci"ka 
grupper som är förfördelade och har pro"ler med egenskaper som sticker ut – 
som exempelvis diskrepanser mellan utbildningsnivå och ekonomisk ställning.  
De kluster som framstår som mest intressanta kan ses som pooler av potenti-
ella intervjupersoner för studiens kvalitativa del.

Kvalitativa delen

Individer tillhörande de olika klustren (totalt ca 120 individer) väljs slump-
mässigt för den kvalitativa delen av vår studie. Dessa kontaktas i sy#e a! utföra 
bandade intervjuer i deras hemmiljö. Intervjuerna är semistrukturerade och 
utformas som livshistorieintervjuer.41 

Metodologin utformas för a! producera e! så detaljrikt material som möjligt 
där intervjupersonen ges möjlighet a! vara med och de"niera vad som kva-
li"cerar som användbara ”data” genom a! i stor utsträckning låta intervju-
personen själv bestämma vad som är relevant a! säga i enlighet med en modell 
som beskrivs av Tom Wengraf som ”minimalistiskt strukturerad bionarrativt 
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inriktad intervjuteknik”.42 Modellen utvecklades i Berlin, på Institutet för kvali-
tativ socialforskning, QUATEXT, av en forskargrupp runt Gabriele Rosenthal 
och Wolfram Fischer-Rosenthal, i samband med a! de skulle genomföra en 
intervjusamling med överlevare från Förintelsen och anhöriga till omkomna 
i Förintelsen.43 Denna form av kvalitativa intervjuer har utvecklats i sy#e a! 
ly#a fram marginaliserade röster och jämna ut maktförhållandena mellan in-
tervjuaren och den intervjuade.44 

Vi utför en intervju per intervjuperson som innehåller tre olika moment (A, 
B och C) åtskilda av två pauser på 5-10 minuter. Moment A består endast 
av intervju personens eget berä!ande; moment B innehåller narrativt upp-
muntrande frågor utifrån intervjupersonens eget berä!ande och moment C 
innehåller både narrativt och re&ektionsuppmuntrande frågor utifrån en tema-
tisk mall som forskargruppen utarbetar utifrån den kvantitativa analysdelen.

Under moment A ställer intervjuaren en enda fråga vars sy#e är a! uppmuntra 
intervjupersonen a! berä!a om hur livet har varit. E#er a! frågan är ställd 
är intervjuarens roll a! lyssna, återkommande bekrä#a a! hen lyssnar genom 
icke-verbal kommunikation och vid behov uppmuntra intervjupersonen a! 
fortsä!a berä!a genom a! omfrasera frågan eller ge bekrä#else på a! intervju-
personens utsagor är intressanta. Intervjuaren får ta anteckningar som stöd för 
a! lyssna aktivt och som grund för a! formulera följdfrågor till moment B i 
intervjun. Moment A ska idealt sluta spontant med a! intervjupersonen ut-
trycker a! hen har sagt allt hen har a! säga. 

Moment B inleds med a! intervjuaren ber respondenten om en paus för a! 
gå igenom sina anteckningar. Intervjuaren identi"erar under denna tid delar 
av berä!elsen som innehåller intressanta spår och ber intervjupersonen a! ut-
veckla dessa delar men introducerar inga nya teman utan moment B fokuserar 
på a! fördjupa de teman som intervjupersonen själv tagit upp. Här görs e! 
avbro! på 5 minuter.

Moment C innehåller narrativt inriktade frågor utifrån en mall som tagits fram 
utifrån den kvantitativa analysen.

Under alla moment av intervjuerna tillfrågas intervjupersonerna om förvänt-
ningar och faktiska händelser i deras personliga liv i relation till arbete, utbild-
ning, bostad, hälsa, sociala relationer och allmän välfärd. De tillfrågas däremot 
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inte om sina egna erfarenheter av rasism utan intervjuaren låter dessa ämnen 
komma (eller inte) spontant upp i relation till den livshistoriska berä!elsen.

Intervjuerna transkriberas, anonymiseras och kodas i förhållande till 
etik    prövnings  processen.

I studiens analysfas kopplas de livshistoriska berä!elserna ihop med klustren av 
mönster av livsvillkor och kopplingar mellan livsvillkor och rasism identi"eras 
och beskrivs. I denna fas är det möjligt a! även analysera intersektioner mellan 
rasism och andra diskrimineringsgrunder.

Samhällelig relevans, styrkor och svagheter 

Balingsholmsmodellen är designad för a! producera e#erfrågade data från 
CERD och ECRIS om olika befolkningsgruppers livsvillkor med avseende på 
tillskriven ras och etnicitet. Den är därför tänkt a! utföras vartannat eller var 
tredje år, anpassat till Sveriges periodiska rapporter, som uppföljningssystem 
i arbetet mot rasism i Sverige. Modellen är kostnadse%ektiv i förhållande till 
mängden och kvaliteten i den kunskap den producerar och kan med fördel 
användas för intersektionell uppföljning av diskriminering och e#erlevnad av  
mänskliga rä!igheter.

Modellen är i skrivande stund (2022) enbart teoretisk, en pilotstudie är plane-
rad a! utföras under hösten 2022 och våren 2023 som får visa dess bärighet, 
styrkor och svagheter. Förväntningen är a! den kan visa vilka rasformationer 
eller raskategorier det "nns i Sverige vid en given tidpunkt, det vill säga hur be-
folkningen skiktar sig i grupper vars livsvillkor påverkas på olika sä! av rasism. 
Vidare förväntas modellen visa hur livsvillkoren påverkas för olika grupper, 
samt hur den upplevs av individer som tillhör dessa grupper. Över tid förvän-
tas modellen fånga upp förändringar i rasformationerna i Sverige och hur de 
påverkar olika befolkningsgruppers livsvillkor. Denna kunskap kan ge en över-
gripande bild av rasismens e%ekter för den svenska befolkningen och över tid av 
kvantitativa och kvalitativa förändringar i de ojämlikhetsmönster rasism skapar. 

En nackdel med modellen är a! den i sin kvantitativa del inte inkluderar be-
folkningsgrupper som inte "nns med i registerdata. Trots a! det teoretiskt är 
möjligt a! identi"era rasi"erade grupper som är födda i Sverige med föräldrar 
födda i Sverige genom kombinationen av kvantitativ och kvalitativ analys är 
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den kvantitativa analysen begränsad till de variabler som "nns i registerdata, 
vilket gör dessa grupper svårare a! fånga in. Den fångar heller inte in odoku-
menterade migranter, ”papperslösa”, personer som, med undantag för döds-
registret, inte heller "nns med i registerdata. 

Balingsholmsmodellen har således sina begränsningar. Det "nns andra pro-
blemområden och frågor av relevans för rasismforskning som metoden inte 
är designad för a! lösa. Den mäter inte vad majoritetsbefolkningen tycker 
om olika minoriteter och studerar inte cirkulationen av fördomar, diskurser 
och mediebilder av utpekade andra. Den undersöker inte hur rasism påverkar 
väljar opinioner eller politiska utspel. Balingsholmsmodellen är inte heller de-
signad för a! mäta hatbro!sfrekvenser, men det är också en av de få u!ryck för 
rasism som regeringen regelbundet uppdrar myndigheter (i de!a fall Brå) a! 
skapa e! kunskapsunderlag om. När det kommer till rasistiskt våld är model-
len således inte utformad för a! skapa kunskap om det subjektiva våldet, det 
vill säga det våld som utförs av enskilda individer (ensamma eller i grupp) med 
namn och personnummer som kan pekas ut och identi"eras, som exempelvis 
rasistiska mördare eller människor som anlägger bränder i moskéer och sy-
nagogor. Det är förstås e! allvarligt våld som också tillhör rasismens e%ekter. 
Det är tillika e! synligt våld då det bryter mot normaltillståndet av ickevåld 
(vi brukar inte mörda varandra eller bränna byggnader: gör vi det, syns det). 
Balingsholmsmodellen är istället designad för a! studera det objektiva våld 
som är en del av rasismens ordning; det vill säga det våld som kan benäm-
nas strukturellt våld. Trots a! de!a våld är dödligare än det subjektiva våldet 
talar vi mindre om det, kanske för a! det inte bryter mot e! normaltillstånd 
av ickevåld utan tvärtom är inbyggt i vardagen som vi känner den och, bland 
annat, medför a! vissa befolkningskategorier kommer a! leva e! längre och 
mer välmående liv än personer som tillhör andra befolkningskategorier: den 
strukturella rasismens våld. 

Balingsholmsmodellen är inte tänkt a! ersä!a alla andra sä! på vilka rasism 
kan studeras utan bör ses som e! komplement till andra metoder. Den svarar 
inte på allt som är värt a! veta om rasism, utan undersöker konsekvenserna av 
rasism för en befolknings skilda livsvillkor. Fokus ligger därmed på den struk-
turella rasismens e$ekter för olika befolkningskategorier på e! nationellt plan, 
men den kan också användas för a! undersöka befolkningens livsvillkor på 
regionnivå.45 
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Vad är rasism? Rasism som teknologi
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i överförd bemärkelse för a! benämna reproducerade aversioner mot och exkludering av muslimer 
respektive svarta. 
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162 A! mäta rasism

7 Se exempelvis historiker Kvist Geverts, ”När "ck romer rösträ!”. Kvist Geverts berä!ar a! det inte 
fanns några lagar som uteslöt romer för a! de var romer. Däremot uppfyllde de inte vissa formella 
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sa! a! de svor trohet till monarkin. Katoliker, unitarier och andra slags kristna läror än den pro-
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Att sortera människor. Rasklassificeringens historia
1 Mignolo, ”Islamofobia/Hispanophobia. $e (Re) Con"g uration of the Racial Imperial/Colonial Matrix”.
2 ”Indian” har mer sällan använts som självbenämning. E! viktigt undantag är American Indian Mo-

vement (grundat 1968) som höjde stridsropet ”röd makt” (red power). Det "ck dock aldrig samma 
genomslag som den ”svarta” frihetskampen. Istället har självbenämningarna i både norra och söd-
ra Amerika vanligen utgå! från egna gruppens/nationens självbenämning, som muisca, mapuche, 
onondaga, eller det gemensamma begreppet indígena/indigenous, på svenska urfolk.

3 Maldonado-Torres, ”Race, Religion, and Ethics in the Modern/Colonial World”.
4 Nirenberg, ”Race and the Middle Ages. $e Case of Spain and its Jews”; Gómez-Bravo, ”$e Origins 

of ’Raza”.
5 ”Raza en los linages se toma en mala parte, como tener alguna raza Moro o Iudio”, Covarrubias Ho-

rozco, Sebastián de, (1611). ”Raza”.
6 Sahlins, Islands of history
7 Enligt doktrinen om blodsrenhet i e! regelverk som inte alltid e#erlevdes i praktiken.
8 Cortes, Cartas y relaciones de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. Colegidas e ilustradas por Pascual de 

Gayangos.
9 Harris, Aztecs, Moors, and Christians. 
10 Cortes, Cartas y relaciones de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. Colegidas e ilustradas por Pascual de 

Gayangos.
11 En påvlig kungörelse hade år 1450 ge! kronan rä! a! förslava ”saracener” (muslimer), paganer (hed-

ningar) och alla andra ”otrogna” och ta deras land och egendomar, en bulla som tillämpades under de 
kristna erövringskrigen i både den gamla och den nya världen. Mot de!a kom invändningar från en 
alltmer högljudd gruppering inom kyrkan, där präster invände a! urfolken i den nya världen inte kun-
de jämställas med judar och muslimer i den gamla. Judar och muslimer hade kunskap om Jesus men 
förnekat honom. A! bedriva krig mot befolkningar som saknade kännedom om kristendomen var en 
helt annan sak. Mot den bakgrunden tog den spanska hovjuristen Juan López de Palacios Rubios år 
1513 fram en o(ciell deklaration, el Requerimiento, a! läsa högt – på spanska – för befolkningen varje 
gång spanjorerna stod inför en ny erövring. El Requerimiento förklarade a! Gud, som skapade himmel 
och jord och en man och en kvinna från vilka de alla härstammar, hade sa! påven som härskare över 
alla folk och den spanska kronan som den påvliga maktens förlängda arm. Vidare erbjöds lyssnarna 
a! underkasta sig Gud, påven och spansk överhöghet. Om inte, hade spanjorerna en gudomlig rä! a! 
bedriva krig mot dem på alla sä! de kan, a! ta deras fruar, barn, mark och egendom och göra dem så 
mycket skada de bara kan och allt de!a kommer de erövrade själva a! bära skulden för. Deklarationen 
och dess användning stod inte oemotsagd bland alla lärda erövrare, vilket ledde till nya diskussioner 
om koloniseringens relativa legitimitet. En vältalig kritiker var Bartolomé de Las Casas, den förste 
biskopen i Chiapas, som i böcker som Brevísima relación de la destrucción de las Indias skildrade den ko-
loniala etableringens fasansfulla brutalitet. Även den deba!en fördes mellan kolonisatörer utan inslag 
av de koloniserades röster. (Casas, Bartolomé de las, Brevísima relación de la destrucción de las Indias).

12 Kastsystemen varierade i olika delar av imperiet, men det gjordes ambitiösa försök a! upprä!a en 
mer enhetlig begreppsanvändning. I Mexico och Peru illustrerades kastsystemet i ”kastmålning-
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ar”, oljeporträ! av olika slags fäder och mödrar och deras barn, sorterade i rubricerade typer e#er 
den kast som föreningen skapade, och med kastspeci"ka kläder, frisyrer, huvudbonader och yrkes-
associationer. Den första kända serien tillskrivs konstnären Juan Rodríguez Juárez och samman-
ställdes sannolikt år 1715. Den bestod av tre serier kastporträ!, hierarkiskt ordnade med de "naste 
kasterna överst, vilket kom a! bli den modell andra kastmålare följde. Kastmålningarna tillverkades 
o#a på beställning, vanligen av guvernörer, o(cerare, biskopar och kardinaler, för a! visas upp för 
hemlandets eliter, och koloniernas människor avbildades o#a tillsammans med dess exotiska djur 
och växter. (Bethencourt, Racisms; Deans-Smith, ”Creating the Colonial Subject. Casta, Paintings, 
Collectors, and Critics in Eighteenth-Century Mexico and Spain”).

13 Med tiden blev distinktionen religion/sekulär uppfa!ad som sådant som rör Gud (det transcenden-
ta) och sådant som inte gjorde det. Vetenskap, politik, medicin, sport, staten, etc. kom a! ses som 
något som tillhörde världen (det sekulära) och, med tiden, uppfa!as som ting som inte rörde Gud, 
och därmed, i nästa led, som något Gud inte hade med a! göra. Härmed uppstod en viss symmetri: 
om Gud utvisade människan från Eden till livet i jämmerdalen (världen som vi känner den) utvisa-
de människan nu Gud från jämmerdalen. Gud skulle inte längre ”lägga sig i” politik, vetenskap och 
statskonst och (moderna) människor uppmanade varandra a! inte ”blanda ihop” religion och ”det 
sekulära” (i betydelsen det icke-religiösa). Inordnat i e! system för a! sortera människor i olika sorter 
uppstår nu en skillnad mellan västerlänningar med kristen bakgrund som är moderna, upplysta, seku-
lära och förnu#styrda och De andra som är förmoderna, oupplysta, religiösa och religionsstyrda. (Se 
Beyer, Religion and globalization; Fitzgerald, #e Ideology of Religious Studies).

14 Masuzawa, #e invention of world religions, or, How European universalism was preserved in the language 
of pluralism.

15 Kant, Von den verschiedenen Racen der Menschen zur Ankündigung der Vorlesungen der physischen Geo-
graphie im Sommerhalbenjahre 1775. För de orientalistiska konstruktionen av ”hinduism” som be-
nämning på alla traditioner öster om Indus&oden, se King, Orientalism and religion. Termerna hindu 
och hindustanisk övertogs av indiska tänkare som inkorporerade idén om hinduism och en hinduisk 
ras i en antikolonial nationell frihetsrörelse utan ”främmande” element, som muslimer, som exempel-
vis av Bilas Sarda, Hindu Superiority. An A!empt to Determine the Position of the Hindu Race in the Scale 
of Nations. Den hinduiska rasen var enligt brahminska hindunationalister en arisk ras med ursprung i 
den arktiska regionen, se ex Tilak, #e Arctic Home in the Vedas.

16 Linné doktorerade 1735 och vann professuren i teoretisk medicin i Uppsala e#er många intriger 
och interna strider. Naturvetenskap i dagens mening fanns inte, men många av Linnés dryga 300 
vetenskapliga arbeten sysslade med klassi"cering av naturens ”&ora” (e! begrepp han själv myntade), 
djurarter (inte minst vetenskapligt principiellt intressanta arter som binnikemasken och korallen), 
mineraler och bergarter. Linné har kallats ”botanikens fader” och för de!a "nns visst fog. För en 
biogra" över Linné och hans verk, se Broberg, Mannen som ordnade naturen. Se också avhandlingen 
Broberg, Gunnar, Homo Sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfa!ning och människolära, Diss. 
Uppsala universitet (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1976)

17 Broberg, 325.
18 Linné talade alltid om sig själv i tredje person. 
19 Första Moseboken 2:19-20, Bibel 2000. A! Genesis talar om mannen i könsbestämd form är ingen 

tillfällighet
20 Den första utgavs 1735 i Layden, Nederländerna, och var elva sidor, den sista utgåvan publicerades 

mellan 1767 och 1770 i en trilogi om 3000 sidor.
21 Bild hämtad från Linné online, Uppsala universitet, h!p://www2.linnaeus.uu.se/online/history/ber-

omd.html 
22 Upptäckten av vad vi idag vet är en muterad gulsporre med förändrade blommor chockerade Linné 

som såg skapelsen lika märklig som om ”en ko födde en kalf med varghufvud”. Han gav blomman nam-
net Peloria e#er grekiskans ”vidunder, monster” (Linné, Dissertation Botanica de Peloria.) och kom a! 
intressera sig för andra påstådda monsterarter, som René-Antoine Ferchault de Réaumurs berä!else 
a! han bevi!nat en parningsakt mellan en höna och kanin som utmynnat i hönskaninens tillblivelse. 
I Plantae hybridae formulerar Linné tesen a! nya arter kan bildas genom hybridisering, men släpper 
så småningom tesen och idag vet man a! peloria inte är en egen art utan en mutation. (Linné, Planta 
hybridae).



165Slutnoter

23 Linné talar först om fyrfotingar (Quadrupedia), sedan däggdjur (Mammalia), under en tid ”spendjur”. 
Djuren av första ordningen talade han i föreläsningar om som Anthropomorpha (i människoform)

24 I de senare upplagorna av Systema Naturae identi"erades också två abnorma varieteter: Homo Ferus, 
den ”vilda” människan, en kategori för enskilda barn som sades ha växt upp bland djur utanför männ-
iskans samhällen, och Homo Monstrosus, en restkategori som inkluderade alpdvärgar, patagoniska 
jä!ar och Ho!ento!er, varelser Linné hört berä!elser om, men inte kunde klassi"cera e#er samma 
logik som människans fyra grundvarieteter. 

25 Eze, Race and the Enlightenment.
26 Den indoeuropeiska språkfamiljen kallades initialt jafetisk e#er Jafet, som tillsammans med Sem 

och Ham bildade Bibelns tre vise män, vilka en tid uppfa!ade som representanter för världens folk, 
rasi"erade e#er språk, men också hudfärg, vilket ännu lever kvar i julkrubbor och julspel, där Jafet 
gestaltas som de vitas anfader, Sem som semiternas (araber och judar) och Ham som de svartas och 
fornegypternas anfader. 

27 Arvidsson, Aryan Idols.
28 Begreppet ”arier” används idag sällan som självbenämning i Europa (frånse! i nationalsocialistiska 

kretsar), men lever vidare i Iran (”ariernas land”) och Indien. På motsvarande sä! har termen ”semit” 
i stort se! upphört som självbenämning. ”Semitiska folk” har ersa!s av benämningar som rör bestäm-
da mindre språk/folkgrupper som araber, judar, assyrier, syrianer inom den semitiska språkfamiljen. 
Så, idag "nns knappt några semiter. Däremot "nns det ”antisemiter”, en term som vanligen benämner 
fördomar, aversioner och exkluderingspraktiker riktade mot judar (dvs. inte samtidigt mot araber 
och assyrier eller andra som talar semitiska språk). För en analys av Ernst Renan, se Said, Orientalism; 
Gardell, Bin Ladin i våra hjärtan. 

29 För Gobineau härstammar människans alla raser från Adam och Eva (den primära ordningen). Hur 
det gick till då mänskligheten delades i tre olika huvudvarianter, den vita, gula och svarta rasen, låter 
han vara osagt, med hänvisning till a! det saknas dokumentation om tillvaron i den primära gyllene 
ordningen. När han studerar den sekundära ordningen fann Gobineau de tre raserna åtskilda, väsens-
skilda och ojämlika.

30 Darwin, #e descent of man, and selection in relation to sex. I Människans härkomst vidareutvecklade 
Darwin sin evolutionistiska teori om det naturliga urvalet och arternas utveckling som popularise-
rats i Om arternas uppkomst (#e Origins of Species) från 1858. Darwin, Om arternas uppkomst genom 
naturligt urval. Han övervägde redan då a! applicera teorin på människan. I e! bevarat utkast till 
boken fanns en tid rubriken, ”Teori tillämpad på människan”, men ingen text. Av hans brevväxling 
och andra texter kan man både utläsa radikalitet och försiktighet. Han visste a! han gick längre än 
andra forskare i hans samtid i a! underkasta människan samma naturlagar som andra djurarter, vil-
ket, naturligtvis, bröt mot den kristna läran om människan som Guds avbild: skapelsens besjälade 
varelse som sa!es a! förvalta naturen och dess arter. Så Darwin fortsa!e a! forska ”utan avsikt a! 
publicera mig i ämnet [då] det endast skulle öka fördomarna mot mina idéer”. Först 1871valde han 
a! ge ut Människans härkomst, där han visade a! det inte fanns e! ontologiskt gap mellan människa 
och andra djur. Gapet mellan människa och orangutang eller schimpans förklarades med a! en eller 
&era mellanledsarter måste ha utrotats. Människan och apor var enligt Darwin relaterade till varandra 
och hade utvecklats från e! gemensamt ursprung. I kapitlet om människans raser lutar sig Darwin 
mot de samtida vetenskapernas senaste resultat, särskilt den fysiska antropologin från 1860-talet och 
den kulturantropologi som sökte människans ursprung i dagens ”primitiva” urfolk. Darwin hävdade, 
i linje med sin grundläggande teori om principerna för utvecklingen, a! alla människoraser går tillba-
ka på e! gemensamt ursprung och är relaterade till varandra. Människan utvecklades i en lagbunden 
gång genom e! naturligt urval i en långsam men oavbruten evolution. Människans olika raser kunde 
rangordnas i en utvecklingskedja som förband de mest barbariska med de mest civiliserade, vilket för 
Darwin medförde e! tillbakavisande av tesen a! människans raser var av olika ursprung och väsen. 
Förvisso var det en enorm intellektuell skillnad mellan en ”vilde som knappt har några abstrakta ord 
i språket och en Newton eller en Shakespeare”, men det handlade om gradskillnad, inte artskillnad.

31 Frenologin utgick från a! y!re skallformationer avslöjade inre intellektuella och moraliska egenska-
per, men var öppen för multipel intelligens och vacklade inför arvets betydelse på e! sä! som den 
biologiska determinismen några årtionden senare skulle avfärda till förmån för tesen a! intelligens 
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var en mätbar rasbunden mental kapacitet möjlig a! kvanti"era då intelligens kunde översä!as till be-
stämda må!enheter som kunde räknas, i e! tänkande som levt vidare i olika former av intelligenstest 
och utsagor olika rasers, folkslag och nationers genomsni!liga IQ. (Gould, #e mismeasure of man). 

32 Enstaka undantag förekom. 1997 plockades delar av den anatomiska samlingen fram igen och ställdes 
ut på Biomedicinskt centrum i Uppsala. (Svanberg, Människosamlarna).

33 De anatomiska samlingarna sorterades, bokfördes och arkiverades. För vissa kvarlevor "nns namnen 
på den avlidne antecknad; andra är bokförda e#er ras, typ, plats, år. I e! antal fall har släktingar kun-
nat spåra sina anhöriga, få hem deras kvarlevor och ge dem en anständig begravning. 1994 återfanns 
delar av White Fox, en Pawnee från Nebraska som tillsammans med två bröder förts till Sverige av 
svenska amerikafarare 1874 för a! visas upp som ”vildar” för en begeistrad allmänhet. De visades upp 
i Malmö, Oslo, Örebro, Norrköping, Linköping, och kom fram till Göteborg år 1875, där de skulle 
uppvisas dagligen i e! annex till Bloms hotell (Grand Hotel Hagalund) vid Hotellplatsen. Framme 
i Göteborg insjuknade Fox och dog. Han återfördes aldrig till sin familj för begravning utan förblev 
e! utställningsföremål också e#er döden. Hans kläder hamnade på Göteborgs etnogra"ska muse-
um; hans kranium hos Antropologiska sällskapet på Karolinska institutet, hans skele! togs isär och 
fördelades på e! ännu inte helt klarlagt sä!, medan hans hud &åddes av och klistrades fast på en byst 
för a! visas upp på etnogra"ska utställningen i Stockholm. E#er en tid hamnade den på Karolinska 
Institutet, där den förevisades för allmänheten. Så småningom tappade bysten status och placerades 
innanför ingången till e! förråd under Anatomiska institutionen. Sedan en fotograf publicerat en bild 
på White Fox kvarlevor inne i förrådet kom händelsen till Pawnee Nations kännedom. Förhandlingar 
ledde till a! White Fox återlämnades 1996 och "ck en värdig begravning. Släktingarna letande e#er 
resten av hans kvarlevor in på 2010-talet, men utan resultat. Företrädare för det samiska samhället har 
på motsvarande sä! länge krävt a! få tillbaka kvarlevorna från alla samer som hamnat på universitet, 
muséer och anatomiska institutioner. Det har gå! något lä!are med de krav som ställts på den norska 
staten. År 1854 avrä!ades Mons Somby och Aslak Hae!a för si! engagemang i det antikoloniala 
Kautokeinoupproret, vare#er deras huvuden fördes till Anatomiska institutet vid Oslo universitet. På 
1970-talet inleddes en samisk kampanj för a! få hem kvarlevorna, vilken kröntes med framgång 1997 
då Somby och Hae!a kunde ges en värdig begravning. Den första större återlämningen av samiska 
kvarlevor från den svenska statens samlingar kom år 2019, då kranier från 25 samer som på 1950-talet 
grävts upp ur den gamla begravningsplatsen i Lycksele och sänts till Historiska museet i Stockholm, 
återfördes i en direktsänd återbegravningsceremoni. ”Äntligen börjar museerna ta ansvar för de över-
grepp som de gjort mot oss samer”, sade Mikael Jakobsson från Lycksele sameförening. På motsva-
rande vis har Sverige"nska Kommi!én för återlämnandet av "nska kvarlevor krävt a!  Karolinska 
institutet skall återlämna "nska kranier. Krav ställs även på universitet a! göra upp med sin historia. 
Exempelvis ifrågasa!e studenter vid Karolinska institutet a! undervisningslokaler okommenterat 
bar namn e#er rasforskare. På KI fanns till år 2021 e! ”Retziuslabb”, en ”Retzius väg” och den stora 
föreläsningssalen ”Gustaf Retzius” med plats för 200 studenter, döpta e#er Anders Retzius och hans 
son Gustaf Retzius. E#er omfa!ande protester och en utredning av Pe!er Hellström beslöt KI ta bort 
namnen på framträdande rasbiologer och nationalsocialister. Inför 100-årsdagen av invigningen av 
Statens institut för rasbiologi i Uppsala har företrädare för det samiska, judiska, romska, muslimska 
och afrosvenska civilsamhället ställt krav på a! kvarlevorna från identi"erbara personer skall återfö-
ras till sina familjer och a! rasbiologiska fotosamlingar skall hanteras med värdighet och respekt för 
de som mä!es, indexerades, porträ!erades och katalogiserades. (Svanberg; Jibréus, ”$e Long Jour-
ney of White Fox”; ”Största återbegravningen i Sveriges historia – se bilder från dagen”; Hellström, 
”Namngivning av fysiska miljöer vid Karolinska Institutet. En historisk översikt och inventering”. 
May-Bri! Öhman (2022). 100 år i skuggan av det rasbiologiska institutet, Minnesdag arrangerad 
vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Uppsala universitet. Huvud-
arrangör: May-Bri! Öhman, 17 februari).

34 Kant, On the Di$erent Races of Man. 
35 Blumenbach myntade termen den kaukasiska rasen för vita, och räknade därutöver med den mong-

oliska, malaysiska, etiopiska och den amerikanska rasen.
36 Hämtad från David Rumsey Historical Map Collection, Tav V. Prospe!o di tu!e le razze del globo e 

loro fogge di vestire, Corbe!a, 1853. List no. 11506.009, Pub List No 11506.000, Image no. 11506009.
jp2 h!ps://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~301075~90071814:Tav-
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V--Prospe!o-di-tu!e-le-razze-?qvq=w4s:/who%2FG.%2BCivelli;lc:RUMSEY~8~1&mi=2&trs=29
37 Hämtad från Wikimedia Commons, A!ribution to Henry Winkles; Johann Georg Heck, Public do-

main, via Wikimedia Commons; h!ps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Man-
kind1ma6.jpg

38 Gardell, ”Rasstaten och dess försvarare: om vithet, nationalsocialism och vitmaktkultur i Förenta 
staterna”. Lägg märke till a! urfolken inte var med. Det beror på deras exkludering. Urfolk tvingades 
bort från kolonierna och det revolutionära USA till territorier västerut som ännu inte var under stat-
lig kontroll eller samlades i reservat betraktade som deras hemländer och inte en del av USA. USA:s 
politik mot de koloniserade folken och dess raslagar kom a! stå modell för Sydafrikas och Israels 
apartheidpolitik mot respektive urbefolkningar.

39 Haney-López, White by law.
40 In re Ah Yup. Case nr 104. Tolkningen styrktes retrospektivt i 1882 års Chinese Exclusion Act varige-

nom alla kineser förbjöds inträde i landet i en lag som varade till 1943.
41 US v. Bhagat Singh $ind.
42 Ozawa v. United States. Ozawa v. United States, 260 U.S. 178 (1922)
43 Lundborgs rasinventeringar publicerades i storverk på svenska, tyska och engelska, inklusive Lund-

borg, Rasbiologi och rashygien. Små populära skisser; Lundborg, #e Swedish Nation in Word and 
Picture; Lundborg, Svensk raskunskap; Lundborg, Bevölkerungs&agen, Bauerntum und Rassenhygiene; 
Lundborg, Svenska folktyper. Bildgalleri, ordnat e)er rasbiologiska principer och förse! med en orienteran-
de översikt. 

44 Hagerman, Käraste Herman, 257.
45 Läkaren och genetikern Lenz sökte skapa e! förbund av de vita folken, ”den blonda internationalen”. 

Hans praktverk Är*ighet och rashygien (Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene 
1921) samförfa!ad med Euen Ficher och Erwin Baur, kom ut på svenska genom Lundborgs försorg 
1925 och köptes in av alla folkbibliotek. Baur, Fischer, och Fritz, Är)lighet och rashygien. Medicine 
doktor Eugen Ficher, professor i antropologi och eugenik hade Lundborg som förbild. 1927 blev han 
direktör för det rasbiologiska institutet i Berlin (Karl Wilhelm I-institutet för antropologi, mänsklig är)-
lighetslära och eugenik) som var ändamålsbyggt, modernt och storslaget, fullt utrustad med antropo-
metriska instrument, laboratorium och föreläsningssalar. Hans Friedrich Karl Günther (1891–1968) 
bjöds av Lundborg a! hålla föreläsningsserier i Uppsala där han en tid bosa!e sig, vilka presenterades 
i bästsäljande verk som Rassenkunde des deutschen Volkes och Europas raser som inspirerats av Lund-
borg. 1930 blev Günther professor i rasteori, gick med i det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet 
1932, och utsågs till chef för Institutet för raskunskap, folkens biologi och inhemsk sociologi tre år 
senare.

46 Den rasinventering nationalsocialisterna genomförde lade till y!erligare en europeisk människosort, 
den fäliska rasen av storväxta, rundhuvade, rödblondhåriga, smånästa, kra#iga och ljushyade 
människor som hade sin hemvist i Westfalen, och dit bland andra Bismarck sorterades in. På hålkor-
ten registrerades också personer av ”främmande”, tänkt utomeuropeiska, folkslag, den nordasiatiska, 
orientaliska, asiatiska, mongoloida och negroida rasen.

47 Livsodugliga sa!es ut a! dö i skogen, förbrytare dödades, kvinnor som hade könsumgänge med ofri 
eller felrasig dödades och ”Arianism” – arisk kristendom – höll de nordiska folken fria från blandning 
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mination”.

2 Goldberg, #e racial state; Loveman, National Colors; Zuberi, #icker than blood; Kertzer och Arel, 
Census and identity.

3 León Rosales, ”Om behovet av a! utveckla indikatorer för e! kommunalt arbete mot diskriminering 
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21 Bourdieu, La distinction, 103.
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analys och tänkandet i termer av fält”. Se Bourdieu, Science de la science et ré*exivité, 70.
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27 Le Roux och Rouanet, 3.
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29 Se exempelvis: Rosenlund, Social structures and change. Applying Pierre Bourdieu’s approach and ana-
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30 Börjesson och Melldahl, ”Charting the Social Space. $e case of Sweden in 1990”.
31 Jämför exempelvis: Ekelund, Kampen om vetenskapen, 446.
32 Melldahl, ”Utbildningens värde”, 136 f.
33 Lidegran, Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas, 175 %.
34 Chase, ”Taking Narrative Seriously. Consequences for Method and $eory in Interview Studies”; 

Essed, Understanding everyday racism; Bryman, Social research methods. 
35 Horsdal, Livets fortællinger; Kirshenbla!-Gimble!, ”$e Context of Narrating”; Wästerfors, Åker-

ström, och Jacobsson, ”Reanalysis of Earlier Collected Material”.
36 Gullestad, Everyday Life Philosophers, 28.
37 Ambjörnsson och Sörlin, Obemärkta, 6.
38 Bourdieu, Le sens pratique, 88; Bourdieu, Choses dites, 24; Bourdieu, Raisons pratiques, 9.
39 Goodson och Sikes, Life history research in educational se!ings.
40 Bourdieu, ”$e Social Space and the Genesis of Groups”, 724.
41 Chase, ”Taking Narrative Seriously. Consequences for Method and $eory in Interview Studies”; 

Essed, Understanding everyday racism.
42 Tom Wengraf, Qualitative research interviewing. Biographic narrative and semi-structured methods (Lon-

don: SAGE, 2001), 118-45.
43 Wolfram Fischer-Rosenthal and Gabriele Rosenthal, ”Warum Biographieanalyse und wie man sie 

macht,” Zeitschri) für Soziaisationsforschung- und Erziehungsoziologie 17 (1997). Gabriele Rosenthal, 
”German War Memories. Narrability and the Biographical and Social Functions of Remembering”, 
Oral History 19, no. 2 (1991). 

44 Prue Chamberlayne, Joanna Bornat, and Tom Wengraf, #e turn to biographical methods in social sci-
ence. Comparative issues and examples (London and New York: Routledge, 2000). 

45 Vill man studera rasism inom e! mer avgränsat område – en speci"k ort, en organisation, en 
bransch, en viss historisk tidsperiod i det för&utna – kan det vara lämpligt a! använda och utveckla 
andra metoder, vilket också görs inom svensk och internationell kritisk rasismforskning.
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”En ytterst läsvärd bok med nya idéer om hur rasism kan mätas”

”Spännande, intressant och omfattande, jag har lärt mig en hel del”

SVEN-ERIC LIEDMAN

ANDERS NEERGAARD

Rasism har långtgående konsekvenser för människors livsvillkor och för samhällets 
demokratiska grund. Samtidigt är rasism inte en naturordning utan e! politiskt 
problem som kan påverkas och på sikt åtgärdas. För a! förändra rasism krävs 
kunskapsbaserat arbete och ändamålsenliga uppföljningsverktyg. Vi behöver förstå 
vad rasism är, hur dess mekanismer fungerar och hur den inverkar på den ojämlika 
fördelningen av status, resurser, möjligheter och sårbarhet på befolkningsnivå.

A! mäta rasism utan a! reproducera rasism är dock en utmanande uppgi". Rasism 
refererar till raser, en form av social kategorisering som på vissa plan övergivits men 
som samtidigt har påtagliga e#ekter för olika gruppers ojämlika livsvillkor. Som 
objekt för mätning är raser besvärliga då ras de$nieras kontextuellt och relationellt 
och ständigt omförhandlas. Dessutom har raskategoriseringar och rasdi#erentierad 
statistik e! mörkt för%utet som kärnan i den vetenskapliga rasismens och den statliga 
rashygienens historia. 

I denna bok undersöks frågan om a! mäta rasism från en rad teoretiska och historiska 
synvinklar. Hur kan rasism de$nieras? Vad är rasbegreppets historia? Vilken roll har 
statistik spelat i statliga styrsystem? Är våra identiteter fasta, eller ski"ande? Vad 
hände med försöken a! införa jämlikhetsdata på kommunal nivå? Hur långt kan man 
komma med be$ntliga metoder för a! mäta antisvart rasism på arbetsmarknaden? 

Boken avslutas med a! presentera a! konkret förslag på hur rasismens e#ekter för 
olika befolkningsgrupper skulle kunna mätas utan a! först fastställa och utgå från 
förbestämda raskategorier: Balingsholmsmodellen. Denna metod kan användas 
för a! återkommande undersöka hur rasism inverkar på människors livsvillkor på 
nationell och regional nivå.




