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Vi talar om att hudfdrg inte har n6gon betydelse'
Samtidigt blir miinniskor med kroppar som inte betraktas som svenska stdndigt p6minda om att det
verkligen spelar roll. Den svenska sjlilvbilden utmanas och ifrAgasiitts, inte minst av forskare inom
kritiska ras- och vithetsstudier.
Forestillningen om svensk exceptionalism, att Sverige
dr ett land ddr rasism aldrig riktigt fitt fdste, dr inte
sann. Men det har minga svArt att ta ti1l sig, menar
Ylva Habel, lektor i medievetenskap och {orskare vid
Sodertorns hogskola.

Hon var aktiv i Liten Skdr-debatten forra Aret. Det
fick hon och flera andra utsti mycket kritik och forloiligande for.

- Den svarta Lilla Hidrtat dr i filmen tecknad som en
pickaninny e1ler blackface. Vad man dn sziger om sina
egna goda syften kan man inte hevda att det dr en antirasistisk figur. Den har en historia som inte kan omkodas

till nigot annat, sdger hon.
Ndr Ylva Habel har undervisat i postkolonial teori har
hon visat ett performancekonstverk ddr tv6 amerikanska konstndrer litsas tillhora en okdnd ursprungsbefolkning. I fiktiva stamdrikter sdtter de sig i en bur pi en
oppen plats i en stad for att se hur mdnniskor reagerar.
- Folk forsokte sticka in bananer mellan spjdlorna
och talade till konstndrerna som om de var prirnitiva
varelser. De betedde sig som vita vdsterldnningar gjorde
for hundra &r sedan. Forestdllningen om vilden var i
hog grad levande.
I Sverige har den kritiska ras- och vithetsforskningen vlxt fram under en ideologi som gir ut pa att
hudfarg saknar betydelse. Sedan ir 2000 :ir ordet ras
bortrensat ur alla officiella dokument, till exempel
lagtexter.
- Jag och andra anvdnder begreppet ras i meningen
social konstruktion, inte i nigon biologisk bemairkeise,

sdger I(atarina Mattsson, lektor

i

genusvetenskap vid

Sodertorns hogskola.
Hon menar att det finns en direkt motvilja mot att
tala om hudfdrgsskillnader i Sverige.
- Men mdnniskor med kroppar som inte ses som svenska fAr hela tiden leva med att det verkligen spelar ro11.
I(atarina Mattsson talar om rasifierade processer som
nigonting vi skapar en gemensam innebord kring.
- Det som hender nu ar att tolkningsforetrddet ifrigasdtts. Sedan en tid finns det ett antal icke-vita mdnniskor,
bide forskare och andra, som med rdtta krdver att fi
ta p1ats.

Som exempel ndmner hon debatten som vdcktes
ndr ett album med seriefiguren Tintin flyttades bort
frin barnavdelningen pi biblioteket pi I(ulturhuset i
Stockholm.
- For vita debattorer handlade det om rdtten till "vir"
seriefigur. For afrosvenska fordldrar, som stdndigt moter
fornedrande uttryck, och vars barn snabbt f5r ldra sig att
det dr fult att vara brun, gdllde det rdtten till sin existens.
Att barnen skulle slippa mota stereotypa bilder av sig
sjdlva ndr de besoker biblioteket.

Statistik viktig f<ir f<irstielse av ordttvisor
Catrin Lundstrom, docent i sociologi vid Linkopings
universitet, ser en generationsskillnad ndr det gdller benagenheten att se rasistiska strukturer.
- Aldre forskare vill forklara allt med k1ass. Jag tror
att det har att gora med att de dr prdglade av den o{ficiella, och sA omhuldade, bilden av fdrgblindhet. Den
som sdger att hudfdrg inte spelar nigon roll.
Samtidigt som debatten om rasism har rasat utanfor universiteten har flera forskare tyckt att det dr dags
att slopa all statistik om utlandsk bakgrund. Catrine
Lundstrom har gitt i polemik med dem och hdvdar tvrirtom att statistiken dr viktig for att kunna forsti ordttvisa
samhd.llsstrukturer, boendesegregation, inkomstskiilna-

der och ojdmlikheter knutna

till hdlsa och utbildning.

Daphne Arbouz, doktorand i pedaogogik vid
Linkopings universitet och grundare av foreningen
Mellanforskapet, h6ller med. Sjdlv har hon en svensk
mamma och en utlandsfodd pappa, nAgot som regisretil| 1998.

rades fram

- Frin

och med dA var jag svensk-svensk. Jag vill

verkligen inte se nagon registrering typ den som polisen i
Skine gjort av romer, men uran statistik blir vi osynliga.
Det g&r inte som forskare att ta reda pi hur det gir for
mdnniskor som mig.

Sverige drabbat av vit melankoli
friga som diskuterats pa senare tid dr hur det egent,
ligen gick till ndr den svenska sjdlvbilden skapades. Hur
kom det sig att Sverige, utan debatt, overgav rasbioloEn

gin och overgick

till

,rI dag kan man tala om en
uit melankoli. Bdde rasbiologin och solidariteten har

gAtt f6rlorade.,,
mellan de bruna kropparna. De syns bland studenterna
pi grundnivi men blir fdrre och farre jr hogre upp i
hierarkin man kommer. Detta monsrer liknar jnmstdildhetsforhillandena i akademin. Andelen kvinnor dr fler
dn hdlften bland studenterna men bara 23 procent av
professorerna. Hur minga bruna mdnniskor som finns,
som studenter eller forskare, vet ingen.

- Det dr

ett problem, sdger Catrin
gir inte att komma ifrin att siffror har
Nigot universitet borde ta sig an uppgiften
verkligen

en antirasistisk ideologi? Catrin
Lundstrcim och Tobias Hiibinette, docenr i interkulturell

Lundstrom. Det

pedagogik, ska i ett gemensamt forskningsprojekt understika hur forestdllningen om en exceptionell vithet, har

attkartlagga.
Men en sidan kartldggning skulle inte vara oproble-

upprdtthillits i Sverige. Med exceptionell vithet menar
de att svenskar, bide under och efter kolonialtiden, har
kunnat tillskriva sig en moraliskt och kulturellt upphojd

plats i vdrlden.
- I dag kan man tala om en vit melankoli. Bide rasbiologin och solidariteten har gitt forlorade. Vita rasister
dr bekymrade civer att Sverige dr ert multirasialt land ddr
den vita rasen inte ldngre kan ses som sjdlvklart overldgsen. Den andra id6n, om Sverige som ett antirasistiskt
Iand, ir inte langre hillbar, sdger Catrin Lundstrom.

Parallell

Att

till bristande jHmstSllhet
lingt efter omvdrlden ndr det gdl-

Sverige ligger

ler kritisk rasforskning d.r alla som intervjuats for den
hdr artikeln overens om. I USA har mycket kunskap
tagits fram, framfor allt av forskare som sjdlva tillhor
minoriteterna.

Pi

de svenska universiteren dr det glest

betydelse.

Utifrin den fnrgblinda ideologin skulle det rent
av kunna uppfattas som rasistiskt.
Catrin Lundstrom dr overrygad om att ideologin om
fdrgblindhet riskerar att hindra den kritiska rasforskningen.
- Sverige utmdrker sig som ett land ddr utomeuromatisk.

peiska invandrade personer och deras barn oftare dr
arbetslcisa och har hogre fattigdomsgrad dn andra. Det
dr inte alls otdnkbart att den pibjudna fzirgblindheten
spelar en roll for detta sorgliga resultat, sdger hon.
- Vi behover battre dara, inte sdmre mojligheter att
undersoka ojdmlikheter i det svenska samhalet.
IGitiska ras- och vithetsstudier zir tinnu inget eget
sammanhillet forskningsfdlt i Sverige. Men nyligen bildades det forsta svenska forskarndtverket for svenska
kritiska ras- och vithetsstudier i Sverige, finansierat

av Forskningsridet for arbetsliv och sociaivetenskap.
I(anske har en forendring tagit sin borjan.
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