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Rasismforskningens utmaningar. Sverige, kunskapen och rasismerna 
Föreläsning på Rasismforskningskonferens, Uppsala Universitet 2016-11-23 

 

 

Jag är glad och stolt att kunna hälsa så många skarpa intellektuella välkomna till den första 
rasismforskningskonferensen vid Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism och att dessutom kunna 
bekräfta att vi kommer att omvandlas till ett forskarcentrum direkt efter årsskiftet.  

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CemFor) blir det första forskningscentret av sitt slag i 
svensk universitetshistoria. Det är särskilt glädjande att det sker just vid Uppsala universitet på grund av 
dess betydelse för den så kallade ”vetenskapliga rasismens” historia, med Carl von Linné och Statens 
rasbiologiska institut. 

År 1741 utsågs som bekant Linné till professor i medicin här vid Uppsala universitet, där han under de 
kommande 37 åren skulle utveckla sin Systema Naturae  
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 i ständigt nya utgåvor, som växte från den första utgåvans 11 sidor till den sista utgåvans 3000 sidor, där 
han systematiserade och klassificerade det liv som ingick i skapelsens ordning.  

Som ni ser  

 

framställs Linné som den “andre Adam”. Det är i den rollen Linné uppträder på denna bild som återfinns i 
den elfte upplagan av Systema Naturae (som utkom 1760). Likt den bibliske Adam är Linné naken, och 
antar rollen av naturens förvaltare, med uppdrag att namnge och klassificera den gudomliga skapelsen. 
Såsom det framställs i Första moseboks 2 kapitel 19-20 vers: ”Så formade Herren Gud av jord alla markens 
djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till mannen [könsbenämningen är inte oskyldig] för att 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. [Figuren i mitten är Diana, som symboliserar naturens 
regenerativa kraft]. 

Som alla professorer utbildade Linné nya generationer forskare, av Linné (och återkommande inom 
Linnéforskningen) benämnda ”apostlar”, vilket igen understryker Linnés bibliska världsbild. Dessa apostlar 
sändes ut på upptäcktsresor i världen   
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– till Kina, Nordafrika, Java, Sydafrika, Latinamerika, Västafrika, och följde med Kapten Cook på hans 
första världsomsegling – vilket understryker forskningens förhållande till och beroende av den koloniala 
expansionen. En sammanvävd relation som skulle fortsätta att prägla rasismernas historia  

Själv reste Linné inom kolonialmakten Sverige, till Sápmi där han kartlade samiska seder och bruk i verket 
Iter Lapponicum 

 

och förde med sig en samedräkt och en trumma, vilken han knappast kunnat få med sig bara sådär. 
Trumman betraktades som ett hot av kolonialmakten, som ett instrument för djävulen, var förbjuden enligt 
lag, redan då Linné gjorde sin resa, samlades in av myndigheter, ordningsmakt, präster, och brändes. (Idén 
om den samiska nåjdens förbindelse med Den mörke Fursten lever kvar: den samiska trumman benämns 
ännu 2016 ”trolltrumma” av Linnés Uppsala, ett samprojekt mellan Uppsala kommun och universitet, där 
Linnés samiska föremål beskrivs som ”lyckade PR-objekt”.) 

På basis av de rapporter, upptäcksfynd och exemplar av och om världens alla växter och levande djur som 
sändes tillbaka från de koloniala periferierna av Linnés apostlar, andra forskare, resenärer, militärer, 
handelsmän, missionärer, systematiserade Linné den gudomliga skapelsen. ”Gud skapade, Linné ordnade”, 
som Linné själv sammanfattade sin livsgärning.   

Människan var, enligt den senare Linné, den främste i kategorin Primater, ”herredjur”, skapelser av den 
första ordningen, som i sin tur indelades i olika ”variteter”:  
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Homo Europaeus var bleka, muskulösa, snabba, smarta och uppfinningsrika;  
Homo Americanus var koleriska, röda, enkla, ivriga och stridslystna;  
Homo Asiaticus var melankoliska, gula, stela, allvarliga och giriga och  
Homo Afer var flegmatiska, svarta, långsamma, avslappnade och försumliga.  
I de senare upplagorna identifierades också två varieteter abnorma varelser: Homo Monstrosus och Homo 
Ferus  
 
Uppsala är betydelsefullt också genom Statens institut för rasbiologi som etablerades 1922 efter ett enhetligt 
riksdagsbeslut och förlades till Uppsala under ledning av Herman Lundborg, som ni ser här  

 

jämte foton som visades i Rasbiologiska institutets monter vid Stockholmsutställningen 1930. 

Att världens första statliga institut för rasbiologi etablerades i Sverige påvisar svenska forskares framskjutna 
position i den nya rasvetenskapen, med bland annat Anders Retzius berömda skallindex. Även om Retzius 
var professor vid Karolinska var han också medlem i den Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala, som är 
den äldsta av de svenska kungliga akademierna (grundades 1710) – och som årligen delar ut Linnépriset.  
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Betydelsefullt var också Uppsala universitets egna skallsamlingar 

 

 

Här återfinns bland annat en omfattande samling samiska skelett, bland dem de som insamlats av Eskil 
Olsson på uppdrag av forskare vid Uppsala universitet i en expedition i Sápmi 1915 där Olsson grävde upp 
gravar på Ruonola kyrkogård och förde hem 21 kranier och två skelett till Uppsalaforskarna, en historia 
Fredrik Svanberg granskat i studien Människosamlarna (2015) som tar sin utgångspunkt i den anatomiska 
samlingen vid Uppsala universitet. Samlingen innehöll närmare 7 000 objekt inklusive drygt 2 000 kranier 
och mer än 100 hela mänskliga skelett, som användes för undervisning, forskning och museiutställningar.  

Även Lundborg färdades i Sápmi där han bland annat undersökte och fotograferade 1300 levande samer, 
vuxna och barn, med och utan kläder, i en adamisk strävan som också informerades av oron för att den 
påstått sällsynt icke uppblandade svenska rasstocken hotades att förorenas av samiskt och finskt blod, vilket 
bland annat Maja Hagerman diskuterat i studien Käraste Herman (2015).  

Idag kräver samiska aktivister – liksom ursprungsbefolkningar över hela världen – heliga ting och 
kvarlevorna av sina släktingar åter från museer och universitetsamlingar i de koloniala makternas huvudorter 
åter, i en process som också involverar samlingarna i Uppsala. ”Frågan om samiska mänskliga kvarlevor i 
svenska statliga samlingar är dels en konkret påminnelse om en rasistisk tid som de flesta förskräcks över”, 
konstaterar Sametinget i en skrivelse i augusti 2016, ”dels ett bevis på att samer diskriminerats, till och med 
i vetenskapens namn. För urfolk är det betydelsefullt att få ge förfäderna en värdig återbegravning”. 

En viktig uppgift för CemFor blir att bidra till den kritiska granskningen av universitetens roll i rasismernas 
historia och den koloniala logik som informerade såväl Linné som Lundborg och ännu genomsyrar mycket 
av den forskning och utbildning som sker här; dvs. bidra till ansträngningen att dekolonisera akademins 
kunskapsproduktion 

Visionen: om tio år skall vi ha flyttat in i det gamla Rasbiologiska institutets lokaler i Dekanhuset 
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med en permanent utställning på bottenvåningen, en personalbesättning om 20 heltidsanställda forskare och 
ytterligare 20 forskarplatser för forskarstuderande, postdoktorer, forskarassistenter och gästprofessorer.  

Vi hoppas att ni vill vara med på resan och bidra till att göra den möjlig. 

Ty även om det är vid Uppsala genombrytningen sker har behovet av ett samlat centrum för rasismforskning 
länge påtalats. Det framkommer i rekommendationerna från de av regeringen tillsatta forskardrivna 
utredningarna Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige som leddes av Paul Lappalainen 
och Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering som leddes av Masoud Kamali som 
publicerade respektive slutbetänkande 2005 och 2006, utan att följas upp i praktisk handling. 

Under det decennium som gått sedan dess har behovet knappast minskat. Utredningar från ett fyrtiotal av 
Sveriges största tätorter visar sammantaget att Sverige omvandlats till ett av de mest segregerade samhällena 
i OECD-området.  

 

Segregationens basis är klass – Sverige är ett av de 35 hög- och medelinkomstländer inom OECD-området 
där klassklyftorna växer snabbast. Men eftersom klassåtskillnaden samvarierar med den strukturella rasism 
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som – vilket resultaten från en rad empiriska forskningsprojekt konstaterat – bland annat medför att 
afrosvenskar, öppna romer och invånare med muslimska namn har svårare än vita invånare med neutrala 
eller svenskklingande namn att få en anställning som motsvarar deras kvalifikationer och därför blir 
hänvisade till låtstatusarbeten, låglönearbeten, och arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder, har en växande del 
av underklassen alltmer kommit att kodas i ickevita nyanser, vilket är rent visuellt tydligt om man jämför 
invånarnas utseenden i överklassens respektive underklassens territoriellt avgränsade bostadsområden. 

Låt mig understryka att detta är ett dödsallvarligt problem. Rent bokstavligt. Bilden illustrerar situationen 
från en av dessa tätorter, Göteborg, där kulturgeograf Roger Andersson och sociolog Åsa Bråmå vid 
Institutet för bostads- och urbanforskning, här i Uppsala, i studien Fattiga och rika – segregerad stad 
(2009), om segregationens dynamik i Göteborg, visat att det föreligger nio års skillnad i förväntad 
levnadslivslängd mellan en man född och uppväxt i underklassens Bergsjön och en man född och uppväxt i 
vita rika Långedrag. Samma stad. Samma tid. I detta fall också samma kollektivtrafiksystem: 11:ans 
spårvagn går mellan Bergsjön och Långedrag, men nio års skillnad i förväntad levnadslivslängd.  

Detta innebär att Sverige kommit att återspegla den globala snedfördelningen av resurser, privilegier, status 
och möjligheter att leva ett rikt och långt liv. Är du man född och uppväxt i Bergsjön kommer du att leva 
lika länge som en man född och uppväxt i Vietnam, snitt 74 år. Är du man född och uppväxt i Långedrag 
kommer du däremot att leva lika länge som en man född och uppväxt i Monaco, snitt 83 år, dvs. kvala in på 
andraplats av de som lever bäst och längst i hela värden.  

Samtidigt har en ny generation skarpa rasismforskare växt fram – många av er är samlade här idag – som 
inte sällan arbetar isolerade på olika institutioner utspridda vid våra skilda lärosäten runt om i landet. Vi har 
våra nätverk, konferenser och träffar, men med Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vill vi ta 
nästa steg; en institutionalisering som vi är övertygade om kommer att vara gynnsam för fortsatt teori- och 
metodutveckling, återväxten av skickliga rasismforskare och etableringen av rasismforskning som 
kunskapsfält.   

Som vi ser det är den mångvetenskapliga ansatsen en viktig nyckel. I den analyserande kunskapsöversikten 
Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige som publicerades 2016, pekar historiker 
Martin Ericsson på viktiga resultat från den historievetenskapliga forskning om rasism som bedrivits vid 
svenska lärosäten, men identifierar också en lång rad allvarliga kunskapslakuner och påvisar behovet att 
historievetenskaperna går i dialog med samhällsvetenskaperna, i Sverige såväl som internationellt, där 
mycket spännande teoretiska och analytiska diskussioner pågår som kunde befrukta historievetenskaplig 
forskning om rasism – som ofta tenderar att enbart hänvisa till andra historiker och har en tydligt 
idéhistorisk slagsida i förståelsen av rasism som tankefigurer, föreställningar och ideologier, på bekostnad 
av rasism som handlande, görande, praktiker och processer.  

Dialoger kännetecknas av utbyte och på motsvarande vis kan historievetenskaperna tillföra diakrona 
perspektiv som kan vara fruktbara för samhällsvetenskapernas tendens att premiera synkrona analyser. 
Under presentationen av Ericssons kartläggning vid ett seminarium arrangerat av Forum för levande historia, 
påpekade kultur- och medieforskare Ylva Habel att kulturvetenskaplig forskning om rasismer saknades i 
hans kunskapsöversikt, vilket sammanhängde med avgränsningen av Ericssons arbete. Så icke i Centrum för 
mångvetenskaplig forskning om rasism som är en satsning från rektor och sex samverkande fakulteter: den 
historisk-filosofiska, juridiska, samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga, teologiska och 
utbildningsvetenskapliga fakulteten.     

Jag är personligen övertygad om att satsningen här vid Uppsala universitet kommer att följas av 
motsvarande satsningar inom andra lärosäten, på liknande sätt som skedde då genusvetenskapen slog 
igenom. Tillsammans har vi gynnsamma förutsättningar att möta de utmaningar rasismforskningen och 
samhället i stort står inför.  

Låt mig bara nämna några av dessa. 
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I Det blågula glashuset pekade Paul Lappalainen på den tveksamhet många känner inför att acceptera och 
erkänna att rasism och diskriminering förekommer i dagens Sverige, vilket han kopplar till en lång tradition 
av förnekelse, som ofta bottnar i en föreställning om att Sverige är ”annorlunda” än andra länder, dvs. det 
fenomen vi känner som den svenska exceptionalismen. Sverige sägs sakna en historia av rasism, kolonialism 
och förtryck av etniska minoriteter. Vi må vara ett litet land i norra Europas subarktiska periferi, men en 
moralisk stormakt i vilken ”dunkla rasteorier aldrig har fått fäste”, för att använda Olof Palmes formulering, 
och därmed väl lämpade att anamma rollen som världens Benjamin Syrsa.     

Hur kan bilden av Sverige som världens mest toleranta land där ingen är rasist samexistera med den 
empiriska forskning som visar att Sverige utgör ett av OECD-ländernas mest segregerade samhällen och den 
självrapporterade utsatthet för hatbrott och diskriminering som afrosvenskar, muslimer, romer, judar, samer 
och andra minoritetssvenska kategorier som framkommer i alternativrapporter till CERD (UN Committee on 
the Elimination of Racial Discrimination) och stora undersökningar som Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU)? 

För att kunna svara på den frågan behövs naturligtvis flera och ihärdiga forskningsinsatser, men låt mig 
redan nu identifiera några samvarierande faktorer som sammantaget tycks underlätta den förträngning 
Lappalainen påvisar.  

1. För det första själva sammankopplingen mellan rasism och moral 
2. För det andra det vi kan kalla inhägnandet av rasismens problem och  
3. För det tredje idén att rasism förutsätter föreställningen om biologisk ras. 

[1] Under den tid vi envist kallar ”efterkrigstiden” trots att antalet krig och väpnade konflikter enligt 
forskarna vid Uppsala konfliktdataprogram fortsätter att stegras i världen, har rasism alltmer kommit att 
uppfattas i moraliska termer.  

I kölvattnet av det nyliberala systemskifte som inleddes på 1980-talet och slog igenom på allvar efter det 
kalla krigets upphörande, har, som Wendy Brown visat i Regulating Aversion (2006),  

 

rasismens problem kommit att överföras från politiken till etiken, dvs. gått från en politisk fråga om 
jämlikhet och lika villkor och därmed en angelägenhet för det gemensamma, till att bli en fråga om tolerans, 
intolerans och personlig etik.  
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Som vetenskaplig term har intolerans betydelse inom medicin, som exempelvis i forskning om 
laktosintolerans, men ter sig mindre användbar som term för att förstå och komma tillrätta med rasism. Vem 
vill bli tolererad?  

Ser vi rasism som en fråga om personlig etik och individuella attityder påkallar det terapeutiska och 
fostrande åtgärder, som om rasismens problem formulerades som en fråga riktad till var och en av oss och 
som vi förväntas besvara som vi lärt oss, med det numera klassiska ”Jag är inte rasist”.  

Detta har skapat en hel industri där privata konsulter och ideella organisationer ges kontrakt eller medel till 
tidsbundna projekt för att svara på rasismens problem med informationskampanjer och kurser i 
mångfaldssensibilitetsträning. Hade vi betraktat könsmaktsordningen på motsvarande vis hade vi idag sett 
genuskonsulter som erbjudit män kurser för att träna sig att tolerera att kvinnor finns.  

När i en halsbrytande saltomortal toleransideologin i nästa led förskjuts från personlig etik till politiskt 
styrinstrument och föreställd nationell egenskap, borgar det för nya problem. Sammanförd med 
föreställningen om den svenska exceptionalismen i devisen om Sverige som världens mest toleranta land, 
kan toleransideologin omvandlas till ett exkluderingsverktyg som särskiljer den inherent toleranta 
svenskheten från allehanda intoleranta andra.  

Det ”vi” i vars namn tolerans utövas har alltid makt över ”de avvikande” som blir föremål för vår upphöjda 
tolerans. Det är inte en fråga om att de tolererar oss, det skulle uppfattas som mycket oförskämt. Det är 
enbart en fråga om att vi tolererar dem och på vilka villkor detta sker. Därmed definierar de 
toleransutövande också gränsen för det som kan tolereras, som kan bestraffas med hårda sanktioner om den 
överträds, exempelvis om man hälsar på andra sätt än att ta i hand.  

[2.] Outsourcingen av rasismens problem från det gemensamma till enskilda individer erbjuder en 
betryggande möjlighet att inhägna rasismens problem genom att fästa rasism vid utpekade personer som det 
går att ta avstånd ifrån som onda människor.  

Som vore rasism en moraliskt defekt egenskap, kan ”rasist” användas som nedsättande adjektiv som antas 
definiera en persons själva vara, som om rasism vore något man ”är”, inte något man gör eller reproducerar. 
Detta sammanhänger med föreställningen om rasism som ”intention”, vilket försvårat diskussionen kring 
strukturell rasism som kan reproduceras oberoende av eller till och med i strid med enskilda aktörers bästa 
intentioner.  

Andra sätt att hägna in rasismens problem är att fixera det i tid och rum, som något som hände då och där  

 



10 
 

Rasism sägs vara något som präglade de amerikanska sydstaterna under den juridiskt sanktionerade 
segregationens tidevarv i USA, Sydafrika under apartheid och i det Tredje Riket, historiska skeenden och 
epoker som därefter kan särskiljas från allt det positiva vi associerar till USA, det brittiska samväldet eller 
Tyskland, som vore dessa samhällen märkliga avsteg från, snarare än produkter av, den västerländska 
historien.  

På motsvarande sätt kan man peka ut avspjälkade institutioner i tidsbestämda utsnitt av vår svenska historia, 
som det rasbiologiska institutet vid Uppsala universitet, i synnerhet som det i talande presens är nedlagt och 
därmed befinner sig på betryggande historiskt avstånd…     

… eller fästa rasismens problem hos utpekade organisationer eller partier, som Ku Klux Klan, Aryan 
Nations, Front National eller Nordiska motståndsrörelsen, som reflekterar olika varianter av rasism som 
ideologi, som organisatorisk utgångspunkt och organiserande princip för det visionära samhällsbygget. 
Denna form av inhägnandet av rasismens problem kan sedan förbindas med idén om rasism som moral och 
personlig etik i beskrivningen av dessa organisationer som befolkade av onda, okunniga och hatfyllda 
människor i en demoniseringsprocess som tenderar att försvåra förståelsen av mer empiriska data som 
påvisar att exempelvis nationalsocialismen i Tyskland vann stöd hos miljoner arbetare, tjänstemän, 
professionella, akademiker, bönder och militärer - människor som sannolikt betraktade sig själva som goda 
medborgare, vilket är betydligt mindre betryggande än den demonisering som kan får oss att tro att 
nationalsocialism kan bekämpas med vitlök. 

 

På motsvarande vis visar studier av sverigedemokraternas väljarbas av bland andra Anders Sannerstedt 
(2014; 2015) att SD:s väljare representerar ett utsnitt av den majoritetsvenska befolkningen. Partiet har 
fortfarande sitt starkaste stöd bland män i arbetarklassen, men växer i medelklass och bland mer förmögna. 
Stödet är starkare på landsbygden och i mindre tätorter än i städerna och har sitt starkaste stöd i valkretsar 
med få eller inga utomeuropeiskt födda invånare. De allra flesta har jobb eller är pensionärer, de är mer 
socialt etablerade än tidigare, deras hushållsekonomi liknar genomsnittet, och de är liksom de flesta nöjda 
med sitt liv, även om de anser att Sverige är på väg åt fel håll.  

En av mig själv påbörjad intervjuserie tyder på att majoriteten sverigedemokratiska sympatisörer ser sig som 
goda medborgare som tillbakavisar utsagan att de hatar. Tvärtom framhåller de att de stöder 
sverigedemokraterna av kärlek till Sverige, det rena och det goda  
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De är ”Sverigevänner” som värnar om den utsatta lilla människan, folkhemsgemenskapen och den påstått 
ursvenska jämställdheten som de anser hotas av kulturaliserade andra, inte minst muslimer som framställs 
som ett negativt laddat kollektivt hot.  

Detta motsvarar det fenomen Anders Neergaard och Diana Mulinari (2014) benämner ”omsorgsrasism”, 
byggd kring ett svenskt ”vi” där omsorgen om de nära och kära i familjen expanderas till att omfatta alla 
(”riktiga”) svenskar, där gränsbevakningens imperativ legitimerar våldsutövning, antingen genom ombud 
som i kravet på stängda nationsgränser och repatriering till krigszoner, eller direkt genom organisering i 
garden, som Soldiers of Odin, 

 

som idag med viss regelbundenhet patrullerar i 27 städer och attacker mot flyktingboenden och HVB-hem.    

De flesta sverigedemokrater jag samtalat med förnekar med bestämdhet att de skulle vara rasister, dvs. de 
agerar helt i linje med den fostran rasism som personlig etik påbjuder. I detta pekar de också på den 
”nolltolerans mot rasism” som SD officiellt införde den 12 oktober 2012. 
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Det finns inte utrymme att här redogöra för den varierade användningen av denna nolltolerans som 
disciplineringsinstrument, och jag föreställer mig att ni alla är ganska medvetna om den ryckighet med 
vilken den applicerats som utsorteringsverktyg. Det som är av intresse här är den mån SD samtidigt kan 
upprätthålla den officiella principen om nolltolerans mot rasism och saluföra en tämligen explicit 
antimuslimsk och antiromsk politisk agenda och komma undan med det, inte bara hos den egna väljarbasen 
utan också i betydande delar av det politiska kommentariatet. 

Detta fenomen vilar på den tredje punkt jag här vill behandla: 

[3] Föreställningen att rasism förutsätter föreställningen om biologisk ras. ”Muslimer är ju ingen ras”, 
”romer är ingen ras” ekar som en slags ”allt grönt – go ahead”-signal inom den Sverigevänliga miljön, men 
hade knappast varit så relativt framgångsrik om det inte funnits en öppning skapad genom det fenomen vi 
kan kalla ”produktionen av kollektiv amnesi”.  

För egentligen vet vi, eller borde åtminstone veta, att föreställningen om biologisk ras är en sen intervention 
i rasismernas historia som föregått biologin, genetiken och rashygienen med många århundraden och länge 
konstruerades och legitimerades med hänvisning till teologi, inte biologi. 

Den första rasstat som etablerades i Europa uppstod på den iberiska halvön på 1400–1500-talen i kölvattnet 
av de korståg som benämns reconquistan.  

 

När det sista muslimska emiratet Grenada besegrats 1492 och krigsbytet bidragit till att finansiera Columbus 
fortsatta korsfararfärd i jakt på att upptäcka bakvägen till det Heliga landet för att kunna befria Jerusalem 
från det otrogna oket, bestämde monarkerna i den katolska dubbelmonarkin Ferdinand och Isabel att 
förverkliga visionen att ”alla anhängare till den otrogna riten skall kastas ut och deras ondskefulla 
villfarelser eliminerats, på det att vår Herre Jesu Kristi kyrka i evighet kan främjas”. 

Isabel och Ferdinand förkunnade att alla invånare på den iberiska halvön skulle vara av samma rit som dess 
furstar inom det territorium vars gränser de bevakade. Redan år 1492 fick territoriets alla judar budet att 
konvertera, lämna landet, eller dö. Tiotusentals judar valde att lämna riket men än fler konverterade och blev 
kända som Nya kristna, conversos eller marranos (grisar). 
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 1502 ställdes halvöns (med undantag för Navarra) muslimer inför samma ultimatum som drabbat judarna: 
konvertera, gå i exil eller dö. Mellan en halv och en miljon muslimer valde att konvertera istället för att 
mista livet eller gå i landsflykt och blev benämnda conversos eller moriscos, av spanskans moro. 
Konvertiternas seriositet kunde testas genom att erbjudas alkohol och griskött, vilket ännu kännetecknar det 
spanska köket. 

Religiös förföljelse och rasism är emellertid inte detsamma. Det måste till en föreställning om nedärvd 
kollektiv annanhet i en stratifierad maktordning vidmakthållen genom administrativa tekniker för 
privilegiering och exkludering och ett system för distribution av status, tillgångar och möjligheter, vilket 
tillkom med implementeringen av doktrinen om ”blodsrenhet”, limpieza de sangre,  

 

för att särskilja de invånare i vars vener det rann rent kristet blod från de som härstammade från conversos 
och därmed hade förorenat blod. 

Doktrinen om blodsrenhet bröt mot den tidigare dominerande teologiska teorin att alla kristna lika inför 
Gud. Judar som tidigare varit yrkesmässigt begränsade till yrken som skatt och lånindrivning, bankväsende, 
handel och vissa hantverk kunde sedan de blivit kristna göra karriärer inom religiösa och sekulära 
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myndigheter – de blev abbotar, biskopar, domare, skattmästare, guvernörer, offentliga tjänstemän, lärare, 
professorer. 

Då limpieza de sangre etablerades stängdes dessa karriärvägar och många conversos som kom från judiska 
eller muslimska familjer förlorade sina arbeten 

Men stamtavlor kunde ju förfalskas 

Misstanken att många conversos i hemlighet höll fast vid fädernas tro plågade de katolska sekulära och 
religiösa myndigheterna som använde sig av angivare, tortyrförhör och inkvisitionen 

 

för att avslöja dolda avvikare och kättare, exponera conversos som i hemlighet förblivit judar eller muslimer. 
I flera städer utbröt återkommande pogromer mot de nya kristna som stigmatiserats av byskvaller och 
upphetsat tal av antijudiska och antimuslimska demagoger  

 

Jagade av tanken på att moriscos i hemlighet hade förblivit muslimer ledde under 1520-talet till en serie 
förbud mot giftermål mellan gamla och nya kristna och mot morisk kultur (kläder, danser, musik, fester, 
namn, bad, arabiska böcker, arabisk skrift och badstugor, hamam) 
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Inte heller det räckte för att stilla makthavarnas rädsla för sina morisco-undersåtar. Slutet 1500/början 1600-
talet anklagades moriscos för att vara femtekolonner i tjänst hos ottomaner eller protestanter, för att orsaka 
missväxt, för att dränera landet på rikedomar, för att vara kriminella, sexuellt promiskuösa, illojala, 
heretiker.  

 

Juan de Ribera, ärkebiskop och vicekonung i Valencia – sedermera helgonförklarad och utsedd till 
nationalhjälte under Franco - varnade kung Filipe III att de kristna snart skulle bli en minoritet därför att 
moriscos födde så många barn, medan många kristna avlade celibatlöfte.  

Slutligen, 1609, bestämde det kungliga rådet sig för att det var nog och beslöt utvisa alla moriscos från 
landet. Massutvisningen förbereddes genom att färdigställa galeaser och kontraktera handelsskepp – också 
från fientliga stater som England – att segla till Spanien för att skeppa iväg de utvisade.   

Så – den 11 september – av alla datum - 1609 – annonserades utvisningsbeslutet av utsända kungörare i 
varje stadskvarter och by med ”moriska” familjer, som ofta varit kristna i generationer. Kristna miliser och 
militärordnar omringade moriscos kvarter, satte eld på husen, mördade, rånade och förföljde de som skulle 
fördrivas. 

 



16 
 

 Upp till 800 000 (källorna varierar) tvingades i exil, ca 60 000 mördades av stråtrövare under uttåget och ca 
50 000 av som gick upp i bergen och bildade gerillagrupper, dödades 

År 1611 anförde dominikanermunken Damián Fonesca att reningen, rensningen, massmorden, kunde ses 
som ett offer från den katolske monarken för att stilla Guds vrede och benämnde den blodiga processen El 
agradable holocausto, den välgörande, behagliga holocausten.  

Mig veterligt är det första gången i historien som termen holocaust använts som eufemism för ett 
folkmordsförsök 

I denna maktordning handlade skillnad om kristna, judar och muslimer, uttryckt i termer av sed och rit, det 
vi idag kallar kultur och religion, inte biologisk ras. 

Den så kallade nyrasism och kulturrasism som talar om kultur och religion istället för ras är således inte 
något nytt utan kan snarare ses som en återgång till ett tidigare och mer grundläggande skillnadstänkande 
och skillnadsgörande, som rådde långt innan återupptäckten av Mendels arvslagar och biologiseringen av 
rasbegreppet. 

Inte ens under den vetenskapliga rasismens och fascismens glansdagar handlade det uteslutande om 
biologisk ras, utan alltid också om kultur, civilisation, ande, förädling.  

Medan Hitler knöt dessa termer till biologisk ras, kunde Mussolini  

 

aldrig hantera de inbördes motstridigheterna i den biologiska rasismteorin. Tillhörde italienare den ”alpina 
rasen” eller ”medelhavsrasen”? Var italienare måhända en blandning? Men rasblandning var ju inte bra! 
Som Aaron Gillette visat i studien Racial Theories in Fascist Italy (2001) gav Mussolini till slut upp och 
återgick till att tala om den kommande uomo fascista, den fascistiska människan, i termer av kultur, ande 
och vilja. 

Jag har i tidigare studier talat om hur rasbegreppet under efterkrigstiden successivt ersatts av kultur och 
religion och så har andra forskare med mig, men så enkelt tror jag inte längre att man kan se det. Snarare 
tycks det vara så att rastänkandets bärande idé om nedärvda essenser kom att fortsätta färdas inbäddad i 
begrepp som kultur, etnicitet och religion, som sades prägla hur de människor som associerades till en viss 
kultur, etnicitet eller religion tänker, handlar, är som människor; som förklarar deras vara-i-världen. 

Dessa enheter kan sedan rangordnas och placeras ut på en skala mellan polerna värdefullt och värdelöst liv, 
längs vars axel status, privilegier och möjligheter fördelas differentiellt, på ett ojämlikt vis. 
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Här finner vi den logik och de mekanismer som träder oss till mötes i dagens rasifieringsprocesser. Som 
exempelvis då den förste bebis som föddes i Malmö,  

 

2011, föranledde en ledande sverigedemokrat att blogga på att detta var ett förebud om Sveriges förestående 
undergång. Hur kan en nyfödd bebis, som inte kan krypa, gå eller ens äta själv vara ett illavarslande bud, hur 
kan ett nytt liv vars karriär ännu är ett oskrivet blad, vi vet inte om Ahmed kommer att bli Nobelpristagare i 
medicin, fotbollsproffs, bilmekaniker, sjukskötare, bonde, eller bagare, tas som intäkt för landets undergång, 
ses som en representant för vad samma partis ledare en gång benämnde det ”största utländska hot” mot 
Sverige sedan andra världskriget? Jo, genom att det nakna livet laddas med bestämda egenskaper som i 
islamofobisk diskurs associeras till en föreställt essensialiserad muslimskhet,: 

 

terrorist, våldsverkare, våldtäktsman, kvinnoförtryckare, fanatiker, som bidrar till att den nyfödde svenske 
invånaren exkluderas från att omhuldas av sverigevänner för att i stället stigmatiseras, redan från födseln i 
en rasifieringsprocess som kommer att utgöra en erfarenhet det uppväxande livet kommer att behöva 
navigera med.   
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Termen ”ras” kan härledas till arabiskans ra’s (huvud; också i överförd bemärkelse som i Ra’s Muhammad 
om Muhammads hus eller släkt, dvs. i betydelsen familjeöverhuvud, anfader, släktgrundare).  

I Spanien, där arabiska under medeltiden var det lärda språket, användes ”ras” i betydelsen ”ätt, börd, sort” 
för att tala om djuravel och växtförädling inom djuruppfödning och jordbruk, varifrån termen kom in i 
spanskans raza, och användes om finare familjer djur och människor - synnerhet hästavel - eller när man 
talade om en vacker aristokratisk kvinna som av ”ädel ras”.  

Under etableringen av den spanska rasmaktsordningen under 1500/1600-tal kom rasbegreppet att gradvis 
förskjutas. År 1611 – samma år som eufemismen holocausto myntades - angavs för första gången i en 
spansk ordbok (Tesero de la lengua Castellano o Espanol) att termen raza användes både i betydelsen 
hästavel och människor av judisk och muslimsk börd; dvs. om kollektiviserade andra i en mer nedsättande 
och andrefierande betydelse. 

Till svenska kom rasbegreppet in på 1660-talet med den engelska stavningen ”race” där termen på 
motsvarande vis länge ägt en polysemisk betydelsekapacitet och kunde användas om vin med en 
karaktäristisk smak; hundar av en viss sort; människor med ett visst arbete, dvs. ett skrå och, senare, 
människor av en viss klass. 

Även på svenska behöll termen [enligt SAOB] ras både betydelsen släkte, samhällsklass och skrå, som i 
”Adolf Fredriks ras”; ”fruntimmer af en förnämare race”, ”bondras”, ”tullsnokarens ras” och ”Krigarns 
berättigade kraf / att räknas till en högre ras/ än vanlig borgerlig populas”; men också som en egenskap hos 
individuella djur, växter och människor av ”Ädel, förädlad, oförädlad, god, fin, [eller]dålig ras” 

..och det är först in på 1900-talet med den rasbiologiska vetenskapens genombrott - som vi inledde 
föreläsningen med - som begreppet ”ras” enligt SAOB kommer att få betydelsen ”större grupp av individer 
hörande till en viss biologisk art, som uppvisar vissa gemensamma biologiska, ärftliga egenskaper, varigm 
den skiljer sig från andra grupper av samma art, o. som bildar en på olika sätt fixerad, … avgränsad enhet 
…med viss genomsnittlig ärftlig konstitution”. 

Biologiseringen av rasbegreppet är således av sent datum, genomfördes aldrig konsekvent, präglades 
ständigt av inre motstridigheter och hann knappt fixeras i uppslagsverken innan termen och 
skillnadstänkandet och skillnadsgörandet rekulturaliserades, med påföljd att rasism kunde expandera och 
normaliseras i en utsträckning som medför att den inte alltid igenkänns som en rasism, i nya 
förträngningsprocesser.   

Av detta följer slutsatsen att rasmaktsordningar inte förutsätter föreställningen om biologisk ”ras” och heller 
inte rasbegreppet som sådant.  

Hur skall rasism, rasmaktsordningar, rasifieringsprocesser och den strukturella rasismens mekanismer 
förstås? Med vilka verktyg skall den analyseras? Med vilka metoder skall vi ta oss an materialet, från vilka 
teoretiska utgångspunkter?  

Med Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism hoppas vi skapa en dynamisk, kreativ, inbjudande, 
intellektuellt stimulerande forskningsmiljö präglad av heterogenitet i kompetenser och erfarenheter. Vi avser 
bidra till att ersätta den förträngning Lappalainen talade med en rik och sammansatt kunskap om rasism i 
Sverige och världen genom mångdisciplinärt samarbete. Kunskap kan hjälpa oss att hantera vår historia och 
vår oroande samtid och framtid. 


