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Asiater frirvandlas till ett visuellt spektakel ndr deras blorta
ndrvaro framkallar skratt. Feltolkning av den globala
asiatiska makten gcir att gulingsk?imren ses som ett urrryck
fcir rebelliskhet. Men det hela handlar egentligen om vit
iiverhiighet och kolonial nostalgi.
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Jag tfir a.h vdntar e;d en butsbd /at! i
StarAlalns innctstad En buss saltar in
ocb tannar wbfan- oeb baldanana
a'??na'. Det at doeA ;nt. dcl bussjag
dntade?A. Plahhgt scrjag att.n vit

?ajke i bakr. anden ao tur'.n t;ttar ?n
nig, tu uPPhatat n d.na banden mot
tutan acb ?.tat nor ni& aebjag lta,
honom rEa b6gt: 'Titta, titta cn lines!"
PojAen tir i salkAa2 ncd cttftrtal andu
bant nnt adgra otrna, alla ar vita. D.t
ar antagligm ca dagngmpp ned sina

firsAollararc. Baram vnndo tig o,n mo!
n;g ocb boial slraxo, nedan dc t'uzna
acbd titar Pd tt;g o.l tdafl pi bornca
och let sinsenellan, IansLfoiatctfor nin
tku elcrfor att de tJelo ott ?ojlen al
gull;gi ';n nt;oa Jli?ftligtet. Pldtdigt
briter nngot inon nig,jagpdninns on
.n b.l q4)art o.b at pagacn& vurml;!

fiIt ncd hknande bnnd.b.r;1.';ta barn
ocb mgdanar son 2*ar och rattar oel
ro?a, "tj;ng iong', ja?an", 'kina" ellet
'guliag'efto nig, aet oita tu.xna :om ofta
ln Pdttrulna oct gama i gn/P? bugar
'ig hndr;e.' t6/ tanpt?ortbatmand.
treker i luftca aclon2anjerade ned
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'iing tjoflg'-liAnande lakn ocb hjartlig.
ga?sLnttlag rutar ;n genom baLdancn
och ffingd nigfan bland banat aeh
try.ter u?P PojAn not glattutan sd lan
btjdar tu)Aa och ro?a'nej, n.j'. Innarl

Jiirs^ollararda cllcr de andra outaa
pasugnana binaa rcagaa latarjag nig
ut o busscn prcci inaa boAddn n !fingt
igen, orhjag w tdan bussen dAa iedg ncd
en gAtund. Pojte,.nfifeinad sAara barn
ar6 en 4?fid tanhngl)uxfla tum m.d
ofirtdrade oeh anklagond. bliclat tittar

?d n;t g.nonfr$net

Under dat sanaste decenniet har
st blladc gula asiater frin Ost- och
Sydostasicn blivit alltmcr ranligt
fiirekommandc i den wenska offendig-
heten, i mcdicma och i pop'rliirkultucn.
Frin att tidigare ha !"r.rit i det nermastc
osynliga har asiater plotsligt kommit
att framtrada g{ng pi ging i wenska
annonser och reklamilmcr, pi wenska
scener, och wcnska 6lmcr och !eve-
program. Bland cxempcl ur hogcn kan
niimnas Danicl Alfrcdso ns 6lm Tir Tz
och Lulcas Moodrsons Tr7lrarzrzanr.

I bAda fallcn skrikcr skldcspelaren
Michacl Nyqvist rasistiska glipord i res-
txunngmilj6 it asiatiska m:io som intc
kan skilja pi "1" och "r". Andra excmpd
e'r Liseberyxevyn Asiat i tPa't sorn
utspelar sig pa cft 6kiw spa i Thailand,
Henrik Schyffcm tevcscti. Stor iJa?an
och rv 4ts HjAIP! Jag b 'ntd i cn jafanr|

/rr-rrru, bada isccnsittandcs riverdrivna
franstillningar av ett fantaslJapan.

Sii vad har oransticndc rcfcrenser,
Kanal 5 : s Olzri d?ir skidcspclerskan
Mi Ridcll klndde ut sig till cnjapansk
journalist, svt:s z4l/ldzg pd Stanrn ddr
programlcdarcn Andcrs Lundin och
skidespclcrsken Sisscla Kylc ijuli zoo8
uppfordc rasistiska slngcr och skiimt
ikledda asiatiska kladcr samt iv4:s I./t
danee dd,r dekaga,rna,i fcbruari zoog
crossdrcssedc som asiatcr, gemcnsamt?

Jo,liksom dcn klassiskr logorypcn
till Fazcrs Kina Snacks som utgdrs
aven lecndc asiatisk man ikulierhatt
framkallar alla dcssa cxcmpcl skratt,
gladjc och njutningbland vita svcnskar.
Vad betydcr cgentligen dcn stindigt
Iterkommandc fula och frrnst6tandc,



nijrdiqa, snedijgda och glasdgonprvdda

asiaten med str ip igt ,  vat tenkammat

hir  och unt iende f ramtender som

ifbrd en konlormad hatt skriker

med giill, pipig rost och omvixlande

gest ikulerar  och sparkarv ik rakt  ut

i  lu f ren el ler  ler  l ismande och bugar?

\rarfdr kan vira miinniskor skemta

6Fpet om asiater  samtid igt  som ski imt

om exempeh is- judar,  afr ikaner och

musl imer anses kr inkandel

I  vAr egen forskning har adopterade i r in

-\sien som vi intcl iuat littnat om att de

regelhundet kiinks i sin vardrg naryira

svcnskr skattzr it derrs blona nsiska

niin aro och pekar och ropar'tjing tjong",
' 
savonara", "konichiu a", "nihao" eller

"sawadee" it dem. En farklaring till detta

stir naturligtvis att finna iden europeisk-a

kolonialismens rika bildarkil Det 6nns

en ling historia av an framst?illa icke

vita manniskor pa eft nedseftande och

fremmandegdrande siitt. Niqot som

gir tillbaka til1 de globala europeiska

imperierna frln rsoo talet och fram tills

den formelh avkolonialiserinqen under

eiierkigstiden. Deftr, i det nlrmasre

ouft6mligx, koloniala bildarkiv bestir a\'

en miingd kirrikrgrer och krrakt;ircr som

in i dag rir igenkAnnliga falr alLa som r':Lxt

upp i \'as$irlder.

De har kommir att ovcrleva in i

modern tid inom sii rskilt barnkultu rens

ofta gammaldags bildv;irld. Hir hitras

till exempel "negern" med sin kolsvarta

hudfarg, sitt dumsnilla leende och sina

dverdimens;onerade l:ippar.'iodskinnet"

eller helt enkelt'vilden" med sin gr1'm

ma uopsvn, sin rjverdrivna ornndsa och

sitt linga, stripiqa hir och 
'orientalen"

som antingcn ir arab, turk. indier. kines

el ler japan, och l ikasi  i r  l : r r r  igenkennl ig

utifrin xttribut s(nn rurbrnen, kxftanen,

sarin eller kulierhancn.

Lt t  gcnomgicnde Jrrg i  patr iar-

kala kufturer iir arr omrnliga mlin

ses som humorjsr is l ia " i  s iq .  Dar lar



brukar exempelvis m?in som bryter mot
k<insnormen framkalla skran. Vilkct
utan wivel even ar fallet i Sv€rigc.

Att framst?illa vissa grupp€r av man
som omanliga ir ocksl en tekniksom
tidvis anvants mot minoriteter som
uppfattas som farliga for majoriteten.
Dct antis€mitiska bildspriket och
siirskilt ffiraktet motjudiska men som
var utbretturder oo-talet och fdrsta
hdlften av rgoo-talet er ett bra exempel
pA oiir riidslan ilir en fbrestiilld hotfull
grupp leder till negativa bildframstall
ningar i massiv skala.

Dessutom gdrs ofta en tydlig
dtskillnad mellan vi-gruppen och
dom-gruppen i humor i allm?inhet. Att
sklatta at andra ar ett satt att f6rstarke
vigrupp€ns kensla ev att utgdra en
gemenskap. Tidigarevar det mer cller
mindre oproblcmatiskt i Svcrigc att gdra
sig lustig <;ver underordnadc gruppcr
Sdngeroch skamt om barnsliga negrer,
vilda rddskinn, liderliga oricntaler i
haremsmiljii, grymma schejker och
dumma blondincr var normaliserade
ingredienser i den svenska vardagen.
Serskilt cftcr r97o-talets solidaritets-
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rdrelser och den andra vigens femi-
nism har dock denoa typ av humor
kommit att kritiscras. Istiillet kom ett
annat slags humor att ta <iver alltmer:
socialt dverordnadc blev nu alltmer
miltavlor fdr en radikal och minga
ginger aggressiv humor. Eftersom
den hinade gruppcn upplcvda som
dverlaigsen fanns det inga moraliska
problem med skiimten.

Attgdra narr av makten sags som en
upproriskoch frigdrande motstinds-
hendling. Stercotypa framstillfl ingar
av urbefolkningar srsom indianer,
samer och inuitcr dyker visserligen
fortfarande upp dioch di i svenskfrlm,
scenkonst och reklam, cftersom dessa
marginaliscradc ursprungsbefolkningar
numera snarare uppfattas som fantasi-
figurer en ses som velkliga mdnoiskor.

Den rebclliska humom har sarskilt
stark stiillning i lender som Svcrige som
historiskt har hyst cn stark arbetar
rdrelse. Motstindet mot dvclheten
har ofta skett i form av hin av miiktiga
gcstaltcr, i karikatyrer och i reryer.
Dituft;r er det mitjligt att fdrste varftjr
nedsattande framstillningar av judiska

Avsaknaden av en asiat isk
sociaI  r i i retse och en asiat lsk
diasporagemenskap er avgdrande
fd,r varfi jr vita svenskar av beda
ki inen,  i  at la samhSl lsskikt  och
ia l . ta Stdrar  kan for ts i i t ta at t
fi irddmjuka och hena asiater
p3 ett sociatt accepterat sett.



min mereller mindre fdrsvann efter
F.trintclsen. Da bdrjad€ den judiska
gruppen betraktas som underordnad i
stillet fiir som etr hot. Det 6nns med
andra ord inte nlgon inre kirna i sjalva
objektet som framkrllai skratt, d€t;ir
snarere €n friga om maktfdrhelhnden i
ettvisst samhillc som styr skrattet.

Dctte arviktigt art hella i minnet
eftersorh diskussioncn kring humor
tenderar att fokuscra pi individuell
smak eller pa idin om attvissa objekt
och teman er rolige "i sig" oberoende av
rid och plars. Vi vill darfdr bctona den
politiska aspektcn i vad som betraktas
som humor vid enviss t idpunkt.

Fr;ljaktligen kan framstnllningar
av asiatcr och s;irskilt asiatiska min
i dag uppfattas som roliga dt Asicn
ses som en region som utmenar ves6
globala makt. Liksom i fallet m€d
judar ftire r9a5 6nns ocksi en tydligt
demoniserande aspckt. Aven om Asien
ar cn global maktfaktor 6nns det inget
samband mellan regionens inflytande
i viirldsekonomin och asiaters makt i
Sverige eller i viswlrlden.

Ingcn krn till exempel pisti att
thailendare som plockar bar i Norrland
reprcscnterar en asiatisk dvcrmakt.
Inte hell€r ir det mdjligt att pesta art
adopterade eller invandrade asiater och
deras barn som bor och levcr i Sverige
rcpr€senterar en asiatisk virldsmakt i
vardandc. ttrtom :ird€ssaminoriteter
oftast underordnade i sociockonomiska
termer. Och enligt var egen forskning
ir de adoptcradc asiaterna ocksi ibland
f6remal f6r mobbning i skolan och lor
diskriminering i samh:illslivet.

Problemet ar att fantasier om en
inbillad makt tendcrar att spilla dver
pe minniskor vars kropper visuellt
kopplas samman med den upplevt
6wrlagsna regionen. Dessa manniskor
miste sedan hantera de hinleenden
och skratt som dc utsatts fiir ivard^gen
t.ots att de sjalve upplever sig som
underordnade gentemot majoritetsbe-
folkningen. Kao cn feltolkning av den
globala asiatiska makten fit.klera allt
detta? Vi tror att sl iir fallet. Det 6nns
helt enkelt inte ctt antirasistiskr rabu

eiler ft;rbud mot detta skratt, eftersom
fdremAlet fdr f6rakret inte uppfattas
som underligset utan snarare som en
rePr€scntant fdr en mektig del avvarF
den. Om vi bortser frin att stormakter
och manniskorinte ersemma sak, kan
vi fitljaktligen fortsetta att skratta it
asiater i all evighet.

Men v..f i i r f inns dat inre nigot
n;imnvert motstind hos asiarer mot
dessa stereoqpa framstiillningar i ett
Sverigc dar rasistisk humor mer eller
mindre ar tabu nir dct geller andra
minoritcter? Vi antar an avsaknaden av
en asiatisk social rrtrelse och cn asiatisk
diasporagcm€nskap ir avgdrande fdr
varf<ir vita svenskar av bida kiinen,
i alla samhlillsskikt och i alla ildrar
kan fortsEna an liirodmjuka och hina
asiater pi en socialt accepterat sin. Som
minoritet ir asiatcr demograiskt sen en
fragmenterad grupp. Det 6nns knappt
nigra kontakgtor mellan asiatiska
iruandrarfamilj er som lever isegrege-
rade icke-vita fcirorter, asiatiska k:rinnor
som er gifte med svenske men och sl
deras gemensamma barn, och asiatiska
barn och rtxna som adopterats av och
lever bland vita svcnskar i likaledes
genomscgrcgcrade vita omriden.

Denna splittradc situation och dar
stora delar av diasporan lever tillsam-
mans med vita svenskar i sin omedel-
bara niirh€t gdr det sannolikt annu
svirare iiir gruppcn att protestera mot
rasism ijimfiirelse med exempelvis den
afrikanska ellermuslimska minoriteten
iSverige. Bida dessa harvarit mycket
aktiva nar detgallcr att g6ra motstind
mot afrofobisk och islamofobisk humor,
och som i det ftirsta fallet ocksl har
en historia fran svarta amerikanska
sammanheng att inspireras av,

Ver analys av detta oticke fenomcn, att
skretta hdgt och bdrja peka och skika
genom att bam mdta en adatisk person,
er att vita w€nsker i allmdnhet hyser en
mer eller mindre medveten dnskan om
att fe fortsitta att utova en viss form
av den klassiska rasistiska humorn. Si
snart dct 6nns en mdjlighet an utnr.ttja

denna rashumor kan rita svenskar helt
enkelt inte lata bli aft sk-rana och kinna
njutning och gl?idje.

Detta beteende fr in "den gamla
goda tidcn", det vill saga frin den
koloniala epoken fdre r968, befriar
dcn postkoloniale vesterl inningen
frin den tunga bardan av arr beha:va
handskas med dc nva globala villko-
ren. Detta skratt, fdrorsakad av en
slags undermcdvetcn postkolonial sorg
6ver dc vita imperiernas underging,
framkallar iiven fiirbjudna men njut
ningsfulla kinslor av vit {tverhatghet
och kolonial nostalgi.

Rasistiska framstallningar av
asiater debatteras hcllcr inte alls i
offentlighcten di de med starsta
sannolikhet inte ens uppfattas som
sirande, krankande och fitrddmju-
kande. Tvartom tvcks stereo&pa
framstillningar av asiater snarare 6ka
bide i frckvens och i intensitet med
tanke pi dc senaste irens uweckling.

I dagcns Sverige ses gulinghumorn
i stallet som ett uttryck for en frigiord
och folklig humor, och den kan
ibland ivcn dyka upp i v:inster- och
antirasistiska sammanhang fdr art
signalcra frigjordhet, rebelliskhet
och radikalism. Genom denna
gulinghumor f6rvandlas asiater till
ett visuellt spektakel och behandlas
pi ett  si t tsom peminner om klassisk
skolmobbning nlr ett Vi defnieras
och evgransas mot ett Dom. Cenom
att fdrvandla asiater till svmboler f6r
ett kommandc hot mot Vist och vita
minniskor blir den direkta parallellcn
till de antisemitiska framstiillningarna
frin rgoo-talets fcirsta halft, vilka
ocksi var cn integrerad del av vardagen
och inte sigs som rasistiska, tydlig.

Till dctta bdr liiggas att Sverigc
liksom alla andra postkoloniala
lander genomsyras av en nostalgisk
liingtan tillbaka till dcn klassiska
kolonialepok€n nar politiskt inkorrckta
skiimt bctraktade s som oproblcmatiska.
Eftersom asiater i Svcrige anses repre-
sentera Asicn, och darmed uppfattas
som ett hot mot Sverige och vita
svenskar, kan asiaterna i Sverige iiven
forts?ittningsvis hinas och forodmjukas
i offenrlighcten och i vardagen.
Dermed kommer de faktiska maktftir-
hillandena i det svenska samh?lllet att
fitrbli ofdrtndrade. ((
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