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Inledning 

Under den klassiska kolonialismens och den hegemoniska rasismens tid på 1800-talet och 

under första hälften av 1900-talet florerade en mängd ord, namn och beteckningar på olika 

minoriteter både i kolonierna och i Europa. Benämningar som ”inföding”, ”vilde”, ”neger”, 

”rödskinn”, ”oriental”, ”eskimå”, ”lapp”, ”semit” och ”zigenare” användes i alla upptänkliga 

sammanhang inom vetenskapen och forskarvärlden, inom politiken och statsapparaten, inom 

media och kulturvärlden och inte minst i människors vardag. Efter andra världskriget och 

Förintelsen, avkolonialiseringen och framväxten av de amerikanska medborgarrättsrörelserna, 

och än mer efter den postkoloniala invandringen till västvärlden från och med det sena 1900-

talet har dock sådana kolonialt och rasistiskt färgade glosor börjat ifrågasättas alltmer då de 

uppfattas och upplevs som sårande och kränkande av de minoriteter som åsyftas. 

 

Under det tidiga 2000-talet har flera av dessa benämningar även kommit att falla ur bruk på 

grund av olika minoriteters sociala rörelser och politiska aktivism. Detta gäller särskilt i USA 

och det före detta Brittiska imperiet med Sydafrika, Kanada, Australien och Nya Zeeland som 

tydligaste exempel, men också i europeiska länder som Tyskland, Nederländerna och 

Storbritannien. Ordet ”neger” och dess än mer värdeladdade avledning ”nigger”, numera i 

engelskspråkiga sammanhang ofta omskrivet som the N-word eller n-ordet, har i dessa länder 

i det närmaste helt upphört att användas i offentliga och officiella sammanhang, många 

amerikanska idrottslag som tidigare kallade sig Redskins har bytt namn, och år 2002 beslutade 

den amerikanska kongressen att den tidigare i vetenskapliga och statistiska sammanhang 

använda termen Oriental ska ersättas med Asian (Han 2010; Kennedy 2003; Olsson 2007; 

Stapleton 2001). Teorier hämtade från anglosaxisk analytisk filosofi och semiotik om hur ord, 

uttryck och meningar inte bara kan såra och skada de som utpekas utan faktiskt aktiverar och 

materialiserar hela den mänskliga världen har framförts inom det nya fältet kritisk 

rasforskning av forskare som Mari Matsuda, Kimberlè Crenshaw och Richard Delgado, och 

queerforskare som Judith Butler har analyserat sexistiska, rasistiska och homofobiska 

beteckningars förmåga att både reproducera och destabilisera olika maktrelationer och 

subjektspositioner (Butler 1997; Delgado & Stefanic 2004; Matsuda, Lawrence III, Delgado 

& Williams Crenshaw 1993). 
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Under 2000-talet har denna fråga om hur både majoritet och minoritet ska förhålla sig till 

Europas koloniala och rasistiska historia även kommit att aktualiseras för svensk del. Bruket 

av den i vardagliga sammanhang så vanligt förekommande benämningen ”neger” har på 

senare år kritiserats av personer med afrikansk bakgrund som Nyamko Sabuni och 

organisationer som Afrosvenskarnas riksförbund, och även den inom den svenska 

högskolevärlden och akademin fortfarande använda vetenskapliga termen ”oriental” har 

ifrågasatts av personer med asiatiskt ursprung (Bondesson 2009; Hübinette 2002; Sabuni 

2005). I augusti 2010 kritiserade en privatperson att flera av klätterlederna på berget Gåseborg 

i Järfälla kommun har namngivits efter beteckningar som anspelar på Förintelsen såsom 

”Krematorium”, ”Zyklon B” och ”Kristallnatten” (Liljestrand 2010). 

 

Samtidigt har en backlash också ägt rum i den offentliga debatten om kolonialt och rasistiskt 

färgade ord och uttryck, där motståndarsidan som nästan alltid utgörs av personer tillhörande 

den vita majoritetsbefolkningen har anklagat representanter för olika minoriteter för 

överkänslig kränkningshysteri, extremistisk alternativt konservativ censur- och förbudsiver, 

”omvänd rasism” och framför allt politisk korrekthet, gärna förkortat PK. I stället hävdas 

rätten att få fortsätta att använda förment objektiva och värdeneutrala ord och benämningar 

som går långt tillbaka i tiden och därmed ses som en självklar och naturlig del av den 

västerländska civilisationen och det europeiska kulturarvet. 

 

I Sverige liksom i andra västländer finns det en stark vilja bland många majoritetssvenskar att 

få fortsatta att bruka vissa ord och namn som av representanter för de minoriteter som utpekas 

uppfattas som nedsättande, respektlösa och förnedrande. Våren 2009 lyckades en Facebook-

grupp kallad ”Det heter negerboll” på rekordtid rekrytera tiotusentals medlemmar bland 

företrädesvis vita svenskar i ett slags folkrörelseliknande anti-PK-upprop, och den debatt som 

förts på hemsidor, diskussionsforum, bloggar och i sociala medier på Internet rörande namnen 

på lederna i Järfälla uppvisar en tydlig oförmåga att förstå sådana benämningars sårande och 

kränkande kraft. Ibland legitimeras och ursäktas denna hållning till och med av att 

användandet av ord som ”neger” och skämtandet om Förintelsen bara skulle vara uttryck för 

en ”glimten i ögat”-charmig och ofarlig jargong eller till och med för en radikal, proletärt 

färgad underdog-humor.   
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Så vad är det som gör att vissa koloniala och rasistiska ord, namn, begrepp och uttryck 

fortfarande är så socialt accepterade och kulturellt gångbara i offentligheten i dagens Sverige? 

Varför vill så många vita majoritetssvenskar fortsätta att försvara bruket av ord som ”oriental” 

och ”neger” och skämta om och trivialisera Förintelsen, och varför är motståndet av allt att 

döma så svagt bland majoritetsbefolkningen mot sådana beteckningar? Handlar det om en 

oskyldig och oskuldsfull hållning gentemot historiska händelser som inte anses beröra Sverige 

och svenskarna alternativt en påstått ärlig öppenhet inför att vilja förhålla sig neutral och 

objektiv gentemot kontroversiella historiska skeenden och samtida fenomen? Hur mycket 

handlar det om en medveten amnesi för att förtränga den egna skulden över att likt andra 

västländer också ha varit en del av det koloniala och rasistiska projektet och upprätthålla 

bilden av att vara god och moralisk samt en låtsad oförmåga att inte kunna ta in minoriteters 

perspektiv för att därmed göra det möjligt att fortsätta att upprätthålla bilden av ett vitt och 

homogent Sverige och i förlängningen att reproducera koloniala och rasistiska strukturer och 

hierarkier? 

 

Genom att ta avstamp i den språkfilosofiska talaktsteorin rörande det som i USA brukar kallas 

words that wound, ibland även racial slurs, fighting words, assaultive speech eller hate 

speech, och med dessa tre ovan nämnda svenska fall som exempel försöker jag i denna artikel 

förstå den svenska vithetens motstånd mot att ta in att vissa ord, namn och uttryck har en 

historia präglade av förtryckta minoriteters levda erfarenheter som hela tiden förnekas i namn 

av en antirasistisk självbild, en desperat disidentifikation med att vara överordnad, ett 

specifikt svenskt begär efter att vilja ställa sig utanför världen och historien, och kanske 

framför allt en frånvaro av en interkulturell etik bland en majoritetsbefolkning som 

genomsyras av en nostalgisk och melankolisk längtan tillbaka till ett vitt och homogent land 

för att förtränga det faktum att Sverige idag är ett postkolonialt och mångkulturellt samhälle. 

 

Varför vissa ord sårar 

Från slutet av 1980-talet och än mer under 1990-talet växte ett nytt forskningsfält fram i USA 

under beteckningen critical race theory, ibland förkortat CRT, bland jurister med 

minoritetsbakgrund som uppmärksammade att de antidiskrimineringslagar som införts i 

landet efter avskaffandet av den formella diskrimineringen och segregationen inte verkade 

råda bot på de fortsatta etniska och rasliga ojämlikheterna i det amerikanska samhället 

(Crenshaw, Gotanda, Peller & Thomas 1993; Delgado & Stefancic 2000). Vid samma tid 

uppstod ett annat nytt forskningsområde bland i första hand vita antirasister, whiteness 
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studies, som handlar om att kritiskt reflektera kring och forska om vad det innebär att tillhöra 

den vita majoriteten (Dyer 1997; Frankenberg 1995; Hill 1997; Ignatiev 1995; Roediger 

1991). Tillsammans kan dessa närbesläktade fält på svenska med fördel benämnas som 

kritiska ras- och vithetsstudier. Bakgrunden till uppkomsten och framväxten av kritiska ras- 

och vithetsstudier hittades i det nya USA som växte fram efter att kraften i de olika 

minoriteternas medborgarrättsrörelser hade börjat ebba ut, och där en tilltagande färgblindhet 

hade kommit att dominera utifrån många vita amerikaners uppfattning att rasismen helt enkelt 

hade lagstiftats bort på 1970- och 80-talen. Det enda som sades förklara de icke-vita 

befolkningsgruppernas fortsatta ekonomiska, politiska och kulturella marginalisering i det 

amerikanska samhället handlade om individuella tillkortakommande i ett nyliberalt post-civil 

rights Amerika som så fort som möjligt försökte glömma den rasistiska närhistorien. En 

annan viktig orsak till utvecklingen av kritiska ras- och vithetsstudier var det ”campuskrig” 

som rasade på universiteten i USA på 1980- och 90-talen, och som handlade om kampen för 

att etablera olika typer av minoritetsperspektiv inom utbildningen och forskningen såsom 

minoritetsstudier (ethnic studies) och postkolonial forskning (Jonsson 1993). Det var 

nämligen under dessa decennier som de första stora årskullarna av icke-vita studenter började 

studera på de amerikanska högskolorna, och särskilt på de tidigare av vita amerikaner helt 

dominerade Ivy League-universiteten, vilket förorsakade friktioner och konflikter. 

 

Även om de båda fälten inte existerar inom en svensk forskarvärld som är i det närmaste 

rörande överens om att ras inte existerar som en social kategori och ett kulturellt fenomen och 

att utseende inte spelar någon som helst roll i dagens Sverige så finns det ändå ett antal 

svenska forskare som identifierar sig med kritiska vithetsstudier i dess anglosaxiska tappning 

och försöker applicera dess teorier, modeller, resultat och perspektiv på samtida svenska 

förhållanden såsom Anna Lundstedt (2005), Catrin Lundström (2010), Lena Sawyer (2001, 

2006), Oscar Pripp och Magnus Öhlander (2008), Ylva Habel (2008) och Katarina Mattsson 

(2006), och Tidskrift för genusvetenskap gav 2010 ut ett temanummer om vithet. Vad gäller 

kritisk rasforskning specifikt och applicerat på svenska nutida sammanhang så har mig 

veterligen ingen svensk forskare ännu ”kommit ut” och kategoriserat sig inom fältet även om 

min egen och Carina Tigervalls gemensamma studie av den icke-vita kroppens betydelse för 

upprätthållandet av dagens svenskhet kan ses som åtminstone en ansats till en svensk kritisk 

rasstudie, och detsamma gäller ett antal studier som undersökt den svenska vardagsrasismen 

(Cederberg 2005; Hübinette & Tigervall 2008; Hällgren 2005; Kalonaityté, Kawesa & Tedros 
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2007; Lundström 2007; Mattsson & Tesfahuney 2002; Motsieloa 2003; Pred 2000; Sawyer 

2000; Schmauch 2006). 

 

En av de forskningsfrågor som den kritiska rasforskningen i USA tog sig an rörde relationen 

mellan makt, kunskap, verklighet och språk exemplifierat genom sambandet mellan det 

fortsatta användandet av kolonialt och rasistiskt färgade ord och uttryck i vardagen, inom 

media, populärkulturen och numera också på Internet och den fortsatta existensen av ett 

segregerat och diskriminerande samhälle trots medborgarrättsrörelsernas relativa framgångar 

och en statlig antirasistisk lagstiftning och retorik. De kritiska rasforskarna hämtade 

inspiration från de lingvistiska teorier som utvecklats inom den anglosaxiska analytiska 

filosofin och som brukar förknippas med österrikaren Ludwig Wittgenstein, och särkilt den 

vardagslivsinriktade del som intresserade sig för vardagsspråkets roll i skapandet av den 

mänskliga kulturen med engelsmannen J. L. Austin som viktigaste namn. Detta skedde 

ungefär samtidigt som den ”språkliga vändningen” slog igenom inom de kritiska grenarna av 

samhälls- och kulturvetenskaperna, och där en tidigare marxistiskt inspirerad materialistisk 

syn på makt, hierarkier och förtryck kom att kompletteras och i vissa fall ersättas av en 

poststrukturalistisk förståelse för det mänskliga språkets avgörande betydelse för skapandet 

och upprätthållandet av makten och historien, och samhället och kulturen. 

 

Austin (1986) menade i sin mest kända bok How to do things with words från 1962 där han 

utvecklade sin vardagsspråksfilosofi att språket inte bara beskriver och värderar världen, 

vardagen och verkligheten utan även skapar och upprätthåller den, och att språket är intimt 

förknippat med handling och förändring. Austin kallade vissa typer av yttranden för speech 

acts, talakter eller talhandlingar, och den talaktskategori som kritiska rasforskare menar att 

rasistiska ord och uttryck faller inom rör så kallade illokutionära talakter. En illokutionär 

talakt kännetecknas förenklat av att den gör vad den säger i det ögonblick den yttras och att 

den påverkar framtida beteenden och attityder, samt att den styrs av och styr de sociala 

relationerna mellan talare och åhörare. Ett skolexempel på en sådan talakt där tal och handling 

sammanfaller är för Austin sådana uttalanden som börjar med ”jag lovar att…” och meningar 

som säger att ”den och den lovar att göra det och det”. Sådana typer av meningar förväntas ju 

följas av den handling som lovats utföras. För att en talakt ska lyckas, bli felicitous med 

Austins terminologi, krävs även att åhöraren förstår vad talaren yttrar och ingår i samma 

samhälleliga sammanhang och innehar samma kulturella referensram och historiska 

förståelsegrund som denne liksom att talaren måste tilldelas en viss form av auktoritet av 
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åhöraren, annars blir den misslyckad, det Austin kallar infelicitious. Illuktionära talakter 

kännetecknas också av en ofta ceremoniell och ritualiserad karaktär, det vill säga de hämtar 

sin kraft genom att de ständigt upprepas gång på gång över tid, de är så kallade iterativa som 

det heter inom språkfilosofin. 

 

För kritiska rasforskare som lyfter Austins talaktsteori till en historisk och samhällelig nivå 

innebär detta att när exempelvis en vit person uttalar ett rasistiskt ord eller en rasistisk åsikt så 

sätts en lång historia av kolonialism och rasism i rörelse, och ett samtida segregerat och 

diskriminerande samhälle legitimeras och garanteras även sin fortsatta existens i framtiden. 

Ett sådant exempel blir i de allra flesta fall en lyckad illokutionär talakt, men skulle dock en 

underprivilegierad icke-vit person kalla en vit person med makt för något kränkande som 

anspelade på dennes rasliga kategorisering, det vill säga det omvända, så blir talakten med 

stor sannolikhet misslyckad då det vare sig finns någon historia eller någon nutid att anspela 

på där icke-vita förtrycker vita på en strukturell och systematisk nivå. Ett sådant uttalande 

möts nog av förvåning eller ett hånleende alternativt av en aggressiv mothandling eller 

ignoreras kanske snarare helt. 

 

Vidare utgår den kritiska rasforskningen från att ras är en social konstruktion liksom en 

performativ handling, vilket innebär att när en vit person exempelvis riktar en så kallad racial 

slur, en nedsättande rasistisk benämning, direkt till en icke-vit person så blir den sistnämnda 

raced eller racialized, på svenska rasialiserad eller rasifierad, och talaren placeras i en 

överordnad position och identifieras med vithet medan mottagaren hamnar i en underordnad 

position och görs till ett icke-vitt subjekt. Det är med andra ord inte så att den icke-vita 

kroppen är underordnad eller icke-normativ i sig, utan underordningen och det icke-normativa 

skapas genom språket och i relation till den överordnade och normativa vita majoriteten. Den 

kritiska rasforskningen har vidare intresserat sig för de psykologiska effekterna av att utsättas 

för koloniala och rasistiska benämningar såsom att vissa personer nästan kan uppleva samma 

känsla som när man blir fysiskt slagen, medan andra internaliserar de stereotypa associationer 

som beteckningen bär på och försöker leva upp till dem. De starka känslor av stress som en 

rasistisk majoritetsvärld framkallar hos många minoriteter kan också leda till självdestruktiva 

beteenden och i vissa fall till och med till självmord. 

 

The psychological responses to such stigmatization consist of feelings of 
humiliation, isolation, and self-hatred. Consequently, it is neither unusual nor 
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abnormal for stigmatized individuals to feel ambivalent about their self-worth and 
identity. This ambivalence arises from the stigmatized individual’s awareness that 
others perceive him or her as falling short of societal standards, standards which 
the individual has adopted. Stigmatized individuals thus often are hypersensitive 
and anticipate pain at the prospect of contact with ”normals”. (…) The 
psychological effects of racism may also result in mental illness and 
psychosomatic disease. The affected person may react by seeking escape through 
alcohol, drugs, or other kinds of antisocial behavior. (Matsuda, Lawrence III, 
Delgado & Williams Crenshaw 1993, s. 91) 

 

Den amerikanska queerforskaren Judith Butler (1997) har ytterliggare utvecklat Austins 

vardagsspråksfilosofi och särskilt utgått från den illokutionära talaktens iterativa karaktär och 

kraft när hon försöker förstå hur olika maktordningar och identifikationer såsom 

heteronormativitet och kön konstrueras och materialiseras genom språket, men också hur 

olika positioner och relationer hela tiden förändras över tid just på grund av de illokutionära 

talhandlingarnas beroende av att ständigt behöva upprepas på nytt. 

 

According to this illocutionary model, hate speech constitutes its addressee 
at the moment of its utterance; it does not describe an injury or produce 
one as a consequence; it is, in the very speaking of such speech, the 
performance of the injury itself, where the injury is understood as social 
subordination. (Butler 1997, sid. 18) 

 

Exempelvis innebär detta att när en vit amerikan kallar en svart amerikan för ”neger” så 

bidrar denna illokutionära talhandling dels till att upprätthålla den historiskt förankrade 

ojämlika relationen mellan alla vita och svarta amerikaner och dels till att interpellera den 

sistnämndes subjektsposition som just en ”neger” samt diskursivt reproducera de stereotypa 

associationer som finns kring vad en ”neger” förväntas präglas av såsom lathet, dumhet, 

kriminalitet och aggressivitet. I denna ständiga upprepning av vissa ord och handlingar finns 

samtidigt även löftet om förändring då inga talhandlingar naturligtvis kan repriseras med 

samma exakthet gång på gång. Butler har därför även problematiserat de kritiska 

rasforskarnas alltför mekaniska analys av hur ord sårar och framför allt deras krav på att 

kriminalisera vissa rasistiska ord då ett sådant förbud bland annat skulle försvåra möjligheten 

att försöka ladda om dessa i en annan riktning ungefär som vad som delvis har hänt med ord 

som ”bög”, ”flata”, ”svartskalle” och ”blatte”, och därmed i förlängningen att förändra 

samhället och framtiden. Samtidigt kan det aktiva bekämpandet av ord som sårar från olika 

minoriteters sida, där kravet på kriminalisering ibland finns med, också upplevas som en 

frigörande pedagogik som leder till ökad självrespekt och gruppgemenskap, och i 
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förlängningen bidra till utvecklandet av den interkulturella etik som är så nödvändig i ett 

samtida västerländskt samhälle präglat av etnisk och raslig mångfald. 

 

Butler har vidare påpekat det ofrånkomliga i att identitetskonstruktioner på både individuell 

och kollektiv nivå, det som kallas subjektsskapande inom poststrukturalistisk språkfilosofi, 

både innebär ett erkännande och ett underkastande på en och samma gång. Ett exempel är när 

en västerländsk nationalstat genom demografisk statistik och ”vetenskaplig” kategorisering 

officiellt börjar räkna vissa minoriteter och kalla dem för vissa beteckningar samt definierar 

dem på ett visst sätt. Å ena sidan erkänner då den av majoritetsbefolkningen dominerade 

statsapparaten att minoriteten överhuvudtaget existerar, men å andra sidan är det majoriteten 

som definierar vem och vilka som anses tillhöra minoriteten liksom oftast även hur den ska 

benämnas och i slutänden också hur den ska betraktas och behandlas. Så för att sammanfatta 

så är språkliga företeelser och fenomen som koloniala och rasistiska glosor, beteckningar och 

yttranden mycket mer än bara ord som beskriver en materiell vardag och verklighet för den 

kritiska ras- och vithetsforskningen liksom för queerforskningen och andra 

poststrukturalistiskt inspirerade forskningsfält. I stället är det i och genom språket som den 

värld skapas som människan upplever existerar, och det är språket som kategoriserar 

människor och tilldelar dessa över- eller underordnade positioner liksom att det konstruerar 

identifikationer och relationer åt och mellan olika individer och grupper. 

 

Att tro på ”det gamla Orienten” 

Nordeuropas och Sveriges största institution för asienstudier hittas vid Stockholms 

universitet, Institutionen för orientaliska språk. Där pågår undervisning och forskning om 

Arabien och Nordafrika, Turkiet och Centralasien, Indien och Sydasien, och Kina, Japan och 

Korea, och en tidskrift ges ut som bär titeln Orientaliska studier. Under kolonialtiden var den 

vetenskapliga benämningen på asienstudier just orientaliska studier eller orientalistik, och 

dess utövare kallades för orientalister medan beteckningar som ”Orienten”, ”oriental” och 

”orientalisk” betraktades som oproblematiska. Förutom att utgöra en geografiskt diffus och 

närmast imaginär plats associerades ”Orienten” med dekadens och despotism och 

”orientalerna” själva föreställdes och framställdes som varandes sluga, listiga, opålitliga eller 

till och med onda. Även judar och romer räknades in i kategorin ”orientaler” och var föremål 

för orientalisternas forskning vilket gjorde att de hela tiden kunde förnekas vara européer. 

Efter avkolonialiseringen och den postkoloniala invandringen till västvärlden har dock synen 

på Asien och asiater sakta men säkert kommit att förändras, och än mer sedan utgivningen av 
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Edward Saids Orientalism 1978 som utgjorde något av startskottet för etableringen av 

postkoloniala studier inom akademin. 

 

 
”Orienten” finns 

 

Saids bok var ett generalangrepp på den västerländska synen på och forskningen om Asien 

och asiater, och efter Orientalism och den inomvetenskapliga debatt som följde på 

publiceringen har det särskilt i den anglosaxiska världen blivit näst intill omöjligt att använda 

begrepp som ”Orienten” och ”oriental” utan att använda citattecken, medan adjektivet 

”orientalisk” idag mest används i samband med olika djurarter eller för att beteckna vissa 

föremål, företeelser och maträtter. Saids kritik riktar in sig på orientalisternas intima relation 

till det koloniala projektet då forskarna intellektuellt och vetenskapligt legitimerade Europas 

imperier i Asien genom sina representationer av asiater (Ahluwalia 2003; Hübinette 2003; 

Macfie 2000). Eftersom Europa sades stå för det upplysta, moderna, dynamiska och rationella 

medan ”Orienten” sades innebära oföränderlighet, traditionsbundenhet och vidskepelse så gav 

det européerna rätten att erövra och härska över ”orientalerna” enligt den då rådande 

framstegsidén och utvecklingstanken. Kolonialismen gjorde det också möjligt för 

orientalisterna att åtnjuta full och fri tillgång till sina studieobjekt, vilket bland annat innebar 

en rasbiologisk klassificering av kontinentens alla olika folkslag inkluderande judar och 

romer, och en systematisk utplundring av Asiens kulturella och historiska arv i form av texter, 

manuskript och konstföremål och bortförandet av dessa föremål och artefakter till europeiska 

museer, bibliotek och arkiv. 

 

Debatten rörande orientalism och orientalistik har dock aldrig riktigt nått Sverige och de 

svenska asienforskarna, vilket bibehållandet av institutionsnamnet vid Stockholms universitet 

bland annat indikerar. Saids bok översattes till svenska först 1993, och försågs då med ett 

förord av orientalisten Sigrid Kahle (1993) där hon försvarade sina företrädare och kollegor 

med att de till skillnad från andra västerlänningar inte hade gjort sig skyldiga till en 

orientaliserande bild av Asien. Tillsammans med andra studenter och forskare försökte jag 
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själv få institutionen att byta namn till Institutionen för asienstudier år 2002 bland annat med 

stöd i ett antal olika lagtexter och konventioner som förordar en icke-diskriminerande 

hållning, utifrån det faktum att de flesta av de stora västerländska 

asienforskningsinstitutionerna idag använder beteckningen Asian studies och inte Oriental 

studies samt med hänvisning till Nationalencyklopedin som skriver om ”Orienten” att namnet 

”påminner om Asiens koloniala underordning gentemot Europa” och rekommenderar att ”När 

nu avkoloniseringen fullbordats finns det goda skäl att istället tala om Västasien, Sydasien, 

Sydöstasien och Östasien. Det historiska makt- och underkastelseförhållandet får därmed ge 

vika för strikt geografiska termer.” (Hübinette 2003). 

 

Institutionens dåvarande prefekt och professorerna och ämnesföreträdarna gick dock alla emot 

en namnändring trots att en numerär majoritet faktiskt var för en sådan i omröstningen som 

föregick beslutet, och i svaret på min motion underströk prefekten och institutionsstyrelsen 

med skärpa att termer som ”Orienten”, ”oriental” och ”orientalisk” inte kan ses som uttryck 

för en kolonial och rasistisk attityd i en specifik svensk samtidskontext. Nordeuropas största 

institution för asienstudier visade därmed med all önskvärd tydlighet att man fullständigt 

missat de senaste 20 årens debatt om Europas koloniala och rasistiska arv och assymetriska 

relation gentemot Asien och asiater, och med åren kommer namnet att framstå som än mer 

utdaterat och föråldrat samtidigt som man tar emot alltfler studenter med asiatisk bakgrund 

som är uppvuxna i Sverige och som uppfattar att beteckningar som ”Orienten”, ”oriental” och 

”orientalisk” inte bara låter gammaldags utan också för dem är kränkande och nedsättande. 

 

Det folkkära och älskade svenska n-ordet 

Glosorna ”neger” och ”nigger” som för svensk del med största sannolikhet i första hand har 

lånats in via USA har ända in i modern tid varit socialt accepterade att bruka bredvid äldre 

europeiska och inhemska beteckningar som ”morian”, ”hottentott”, ”negress”, ”blåman” och 

”svarting” (Adelswärd 2009). Ordet ”neger” har inte bara fått beteckna afrikaner utan ibland 

även icke-vita personer i allmänhet, medan ordet ”nigger” också har använts i ”positiva” 

sammanhang såsom i exotiserande barnsånger och barnböcker, för att beskriva och hylla 

svarta amerikanska musiker eller i titeln på den vite amerikanske journalisten och antirasisten 

John Howard Griffins klassiska reportagebok Black like me som har fått heta Svart som en 

nigger i svensk översättning. 
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Barnlekar som ”nigger” och ”vem är rädd för svarte man?”, sånger om ”negern” framförda av 

folkkära artister som Evert Taube, Povel Ramel och Cornelis Vreeswijk, dikter om ”negern” 

skrivna av poeter som Artur Lundkvist, Gunnar Ekelöf och Jesper Svenbro, Pippi 

Långstrumps pappa ”negerkungen”, ortnamn som ”Negerbyn” som också kan användas som 

öknamn på specifika stadsdelar, smeknamn som ”Neger-Johan” som särskilt många 

adopterade och blandade med afrikanskt påbrå fått sig tilldelade av sina vita släktingar och 

vänner, slangordsmässiga sammansättningar som ”blåneger” och ”negergöra” och etablerade 

namn på praliner och bakverk som ”negerkyss” och ”negerboll” vilka båda fortfarande finns 

upptagna i Svenska akademiens ordlista från 2006 pekar på det sedan lång tid tillbaka 

vardagliga och normaliserade användandet av vad som kanske lite elakt skulle kunna kallas 

en specifik svensk version av n-ordet. Den mest klassiska av svenska sångböcker för barn, Nu 

ska vi sjunga som tryckts om i otaliga upplagor sedan 1940-talet, innehöll fram till 2004 en 

sång med en text som börjar med ”i Niggerland…”, först år 2006 införde Svenska akademien 

i sin trettonde upplaga av den i högsta grad normerande Svenska akademiens ordlista, SAOL, 

kommentaren ”kan uppfattas som nedsättande” efter ordet ”neger”, dock finstilt och i 

parentes, och det var också i den upplagan som ordet chokladboll för första gången fanns 

upptagen som synonym till ”negerboll”, och inte förrän år 2009 togs kvartersnamnet 

”Negern” bort i Karlstad (Modin 2007). 

 

Det var just på 2000-talet som en egentlig debatt om ordet ”neger” uppstod efter att ett 

konditori i Skåne anmälts till Diskrimineringsombudsmannen år 2003 för att ha skyltat med 

att sälja ”negerbollar”. Även om ägaren aldrig fälldes så föranledde denna anmälan andra 

näringsidkare runtom i landet att också verbalt börja skylta med både ”negerbollar” och 

”negerkyssar” i en solidarisk och trotsig underdog-aktig civil olydnadskampanj (Kidebäck 

2004; Persson 2006). Fortfarande fortsätter många svenska bagerier, konditorer, 

småföretagare och receptförfattare att använda beteckningen ”negerboll” för olika former av 

chokladbollar eller att raljera över ”PK-censuren” genom att i stället säga ”invandrarkula”, 

gång efter annan rapporteras det om hur olika myndighetsföreträdare och särskilt poliser 

använder ordet ”neger” och uttryck som ”blåneger”, ”Oscar Neger” och ”Neger Niggersson” i 

rapporter, efterlysningar och utbildningsmaterial, och detsamma gäller journalister som ibland 

okommenterat skriver ut ord som ”neger” och ”svarting”, ofta i samband med 

brottsbeskrivningar (Jonsson 2009). 
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Det har för vita svenskar kommit att bli något av en radikal, proletärt färgad ”anti-PK”-

motståndshandling att fortsätta att säga ”neger” trots att Sverige idag härbärgerar 

uppskattningsvis mer än 100 000 personer med någon form av afrikansk bakgrund inräknat 

afrikanska slavättlingar från de båda Amerika och framför allt trots att företrädare för denna 

minoritet upprepade gånger har hävdat att det vardagliga användandet av ordet ”neger” både 

gör ont och kränker. Denna ständigt pågående och aldrig avslutade debatt om det specifika 

svenska ordet ”neger”, det vill säga det jag väljer att kalla det svenska n-ordet, ens kan vara 

nedsättande i en svensk nutidskontext utspelar sig kanske i första hand på Internet, men kan 

även dyka upp i mer oväntade sammanhang såsom inom medie-, kultur- och konstvärlden när 

förment radikala, antirasistiska och vänsterinriktade journalister, författare, konstnärer, 

skådespelare, musiker och artister använder glosan i artiklar, romaner, dikter, utställningar, 

filmer, texter och på scen för att framstå som frigjorda och antiborgerliga. Det huvudsakliga 

och närmast enda argumentet för att fortsätta att bruka ordet som framförs av 

majoritetssvenskar liksom även från svenska myndigheters sida är att ordet tillhör ett 

historiskt kulturarv och är en del av en svensk ordskatt, och därmed något omistligt och 

autentiskt att värna om och bevara inför framtiden. 

 

 
Svenskt kulturarv 

 

Samtliga offentliga instanser som yttrade sig när frågan om kvarteret ”Negern” debatterades i 

Karlstad år 2009, bland annat Lantmäteriet, Värmlands museum och Länsstyrelsen, menade 

exempelvis att platsnamnet just på grund av sin långa historia borde få kvarstå, och att det ska 

uppfattas som ”fantasieggande” i en positiv mening och inte kan ses som nedsättande 

(Nilsson 2009). Kommunens stadsarkitekt Kerstin Berg kunde heller inte se vad som skulle 

vara kränkande med namnet, och sade i en intervju: ” Det bor så vitt jag vet inte fler negrer 

där än någon annanstans i Karlstad.” (Nordberg 2009). År 2009 fastslog även 

Arbetsdomstolen i en dom rörande en konflikt mellan Härryda kommun och en person med 
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afrikansk bakgrund där den sistnämnde hade anmält kommunen för diskriminering efter att ha 

blivit omplacerad när han klagat på att vita arbetskollegor kallat honom för ”svarting”, att 

”det måste stå klart för den person som företar den påstådda trakasserande handlingen” att 

sådana ord kan uppfattas som nedsättande för att det juridiskt ska godkännas som en 

diskriminerande handling (Björklund 2009). Detta innebär i klartext att om en person 

använder benämningar som ”neger” eller ”svarting” gentemot en person med afrikansk 

bakgrund men själv inte anser att sådana ord är sårande och nedsättande, vilket de allra flesta 

vita svenskar just inte gör, så kan det inte klassas som diskriminering. 

 

I november 2008 försvarade programledaren Carin Hjulström i sitt talkshow-program Carin 

21:30 på public service-kanalen SVT2 det fortsatta användandet av ordet ”neger” i en 

diskussion med författaren Jonas Hassen Khemiri och illustrerade detta på ett närmast 

övertydligt sätt genom att sitta med ett fat med chokladbollar framför sig på bordet i studion. 

Hjulström sade bland annat att hon snarare tycker synd om ”alla barn”, det vill säga alla vita 

barn, som ”inte förstår varför man inte får säga negerboll” än dem som upplever att ordet är 

kränkande (Wirfält 2009). Samma typ av tunnelseendeliknande majoritetsperspektiv 

avslöjade även Polisförbundet i ett uttalande efter flera avslöjanden om att ordet ”neger” 

används rutinmässigt av poliser i tjänst. Fackförbundet menade att ”alla poliser”, det vill säga 

alla vita poliser, riskerar att utsättas för en ”värdegrundspanik” vilket kan resultera i en 

”skräckstämning” inom kåren på grund av oron för att bli anmäld för att använda nedsättande 

beteckningar, och hänvisade även upprepade gånger till ett ”vi” i texten, det vill säga alla 

infödda vita svenskar (Stiernstedt 2010). 

 

En ytterst allvarlig värdegrundsfråga är den om hur vi skall förhålla oss till 
varandra. Det vi kan konstatera i dagsläget är att vi väljer att prata förbi 
varandra i dessa frågor. Det är viktigt att ta upp synpunkter i det forum man 
befinner sig i. Det vi annars är på väg in i är livet man levde i gamla Östeuropa. 
(…) Ett angiverisystem dödar all diskussion och begränsar yttrandefriheten. En 
öppen diskussion i värdegrundsfrågor är vital. Vad håller vi på med? (Olsson 
2010) 

 

Programinslaget i SVT utlyste en mindre sympatistorm på hemsidor, bloggar och i debattfora, 

och i det sociala Internet-mediet Facebook startades en grupp kallad ”Det heter negerboll, och 

det har det alltid hetat” av en viss Johan Dahl som på rekordtid lyckades värva fler 

medlemmar än ”Bevara oss från gatuvåldet”, den grupp som tidigare kunde kalla sig den 

största svenska Facebookgruppen. I presentationen inför de cirka 60 000 medlemmar som 
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gruppen hade våren 2009 innan den vid årets slut stängdes ned av Facebooks huvudkontor i 

USA då den i ett amerikanskt perspektiv klassades som rasistisk hänvisades det till kamp för 

det svenska kulturarvet och motstånd mot ”PK-maffian” och mot de ”omvända rasister” som 

tror sig veta att ”mörkhyade tar åt sig av användandet av ordet”, det vill säga återigen riktades 

tilltalet till vita svenskar, denna gång vita antirasister. 

 

 
Den hotade svenskheten 

 

Facebookgruppen stödde sig även på Svenska akademien som just först tre år tidigare hade 

tagit med att ordet ”neger” även ”kan uppfattas som nedsättande” förutom att ange att det 

syftar på en ”person med mörk hy och afrikanskt ursprung”. Gruppen utropade den 11 maj till 

”negerbollens dag” och uppmanade medlemmar och sympatisörer att på denna dag besöka 

landets caféer, bagerier och konditorier och explicit beställa en ”negerboll”, och medlemmar 

tryckte upp tröjor med texten ”Bevara negerbollen”. Samtidigt startades ett antal antirasistiska 

motgrupper i stil med ”Det heter chokladboll” och ”Det heter inte neger”, men ingen av dessa 

tiotalet ”motgrupper” nådde någonsin över tusen medlemmar. Det stora flertalet av de 60 000 

medlemmarna i gruppen som försvarade ordet ”neger” var enligt min bedömning utifrån foton 

vita, även många med utländsk bakgrund, och för mig framstod det som att båda könen var 

jämnt representerade liksom olika geografiska hemorter, ålderskategorier och 

klassbakgrunder och troligen också olika sexuella läggningar. Det handlade helt enkelt om ett 

slags folkligt ”anti-PK” uppror för att försvara den vita majoritetsbefolkningens rätt att få 

fortsätta att säga ordet ”neger” även i framtiden. 

 

Intern och subkulturell grabbhumor har roligt åt Förintelsen 

I Järfälla kommun finns en fornborg belägen på en klippa som bär namnet Gåseborg. Klippan 

genomkorsas av flera olika klätterleder som enligt sedvanlig kutym inom klättervärlden har 

namngivits av förstebestigaren, även kallad nytursmakaren, det vill säga den person som 

skapat och märkt ut leden. Lederna på Gåseborg, ett 40-tal till antalet, skapades och 
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namngavs av olika klättrare mellan åren 1987-2001, och kring 20 av dessa har namn efter 

historiska händelser, företeelser och personer som är kopplade till andra världskriget. Bland 

dessa hittas namn på flygplan som ”Spitfire” och ”Stuka”, men också ett antal benämningar 

som är direkt associerade till nationalsocialismen och Förintelsen, bland annat ”Zyklon B”, 

”Himmler”, ”Swastika”, ”Kristallnatten” och ”Krematorium”. Det hör till saken att Gåseborg 

länge har varit en samlingsplats för nazister som använt sig av fornborgen för att bland annat 

utföra fornnordiska riter, men det är oklart om det finns någon direkt koppling mellan detta 

faktum och namnen på lederna. 

 

 
Antisemitisk svenneproletärgrabbhumor 

 

Trots att lederna har burit dessa beteckningar i många år och utmärkts på olika kartor med 

kommunens goda minne och trots att hundratals klättrare bör ha hunnit bestiga dem under 

denna tid var det först i augusti 2010 som en privatperson med tysk bakgrund som växt upp i 

ett mer tydligt antinazistiskt sammanhang uppmärksammade namnen på ett kritiskt sätt i 

Dagens Nyheter och menade att lederna bagatelliserar och banaliserar folkmordet på de 

europeiska judarna, uttrycker en respektlöshet gentemot Förintelsens och andra världskrigets 

offer och pekar mot en oförmåga att ta in att Sverige delar samma historia som övriga Europa 

och att andra världskriget och Förintelsen därmed också i allra högsta grad är en svensk 

angelägenhet (Liljestrand 2010). Den klättrare som namngivit en av lederna efter Hitler 

försvarade sig dock i artikeln med att denna typ av namn ska ses som en ”interngrej” klättrare 

emellan, och tillade att han inte kunde förstå att de kan tolkas som respektlösa. Dagens 
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Nyheter-artikeln ledde inte till någon närmare granskning och ännu mindre någon debatt i 

svensk media, men ”nyheten” uppmärksammades i både amerikanska, tyska, österrikiska, 

brittiska och israeliska tidningar och där det framgick att den internationella bilden av Sverige 

och svenskarna som ett antifascistiskt och antirasistiskt land och folk skapade förvåning och 

bestörtning på grund av benämningarna på lederna. 

 

I den omfattande interndebatt som följde bland svenska klättrare på Internet, bland annat på 

den internationella sidan http://www.8a.nu/forum/Index.aspx?CountryCode=SWE, menade en 

överväldigande majoritet av de svenska skribenterna att uppmärksamheten bara var ett uttryck 

för överkänslighet, kränkningshysteri och förbudsiver. Flera drog kopplingar till den ”löjliga” 

debatten om ordet ”neger”, och det framkom även i debatten att det dessutom tydligen är gott 

om leder runtom i landet som namngivits i liknande anda såsom ”Bultad neger” och 

”Negerbollar av stål”. Många hade också överhuvudtaget svårt att förstå varför en grabbig och 

humoristisk ”interngrej” inom en subkultur alls skulle kunna uppfattas som stötande, och i 

forumet på svenska klätterrörelsens hemsida http://www.bloxc.com/forum/ hittades upprörda 

uppropsliknande inlägg för yttrandefriheten och raljerande skämttävlingar som handlade om 

att komma på ett nytt namn på Gåseborg där förslag som ”Hess mot folkgrupp” och ”Klettern 

macht frei” figurerade. Skulle dock det omvända äga rum, det vill säga skulle exempelvis en 

plats uppkallas efter historiska och samtida händelser som upplevs som förnedrande, 

smärtsamma och traumatiska av den svenska majoritetsbefolkningen såsom ”Poltava”, 

”Estonia”, ”Khao Lak”, ”Anna Lindh” eller ”Anders Eklund”, antingen på initiativ av 

representanter för minoriteter eller i andra länder, så går det att tänka sig att protesterna från 

vita svenskars sida skulle bli omfattande och att det skulle talas om både respektlöshet och 

omdömeslöshet. 

 

Avslutning 

Vad är då det gemensamma mellan dessa tre exempel ur den svenska samtiden som vid första 

anblicken kan verka så olikartade? Visserligen härrör de från tre helt olika sfärer; exemplet 

”oriental” kommer från den högborgerliga elitvärld som akademin utgör, och exemplet 

”neger” verkar kunna lokaliseras till den mer folkliga och kanske till och med proletära delen 

av det svenska samhället, medan exemplet ”Kristallnatten”, ”Krematorium” och så vidare 

hämtas från ett rent subkulturellt sammanhang. Samtidigt härrör och härstammar alla tre 

exemplen från tydligt majoritetsdominerade och vita miljöer, vilket gör det relevant att 

placera dem alla inom en gemensam vithetskontext. Inom anglosaxisk kritisk vithetsforskning 
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används uttrycket hegemonisk vithet för att förklara och förstå att vita personer trots sådant 

som olika sociala bakgrunder och politiska åsikter ändå kan dela samma typ av vithet, till och 

med även rasister och antirasister, och nazister och antifascister emellan (Hughey 2010). För 

svensk del utifrån de tre exemplen skulle en svensk hegemonisk vithet i så fall betyda att 

många vita svenskar uppenbarligen vill fortsätta att använda ord och benämningar som i 

många andra västländer idag betraktas som kolonialt och rasistiskt färgade och stötande och 

sårande för minoriteter oavsett kön, klass, sexuell läggning och regions- och 

generationstillhörighet. 

 

Vidare går det att hypotesera att de allra flesta av de vita svenskar som anser sig kämpa för 

yttrandefriheten och bevarandet av det svenska kulturarvet och den västerländska 

civilisationen inte själva kallar sig och identifierar sig som rasister, utan tvärtom identifierar 

sig nog det stora flertalet som icke-rasister och vissa kallar sig till och med antirasister då ett 

av huvudargumenten för att försvara ord som ”oriental” och ”neger” just är att de inte på 

något sätt skulle kunna uppfattas som rasistiska när de används i ett svenskt nutida 

sammanhang. Den specifika svenska kontext som det hela tiden hänvisas till i debatten säger 

att Sverige och svenskarna inte hade några kolonier i Asien, inte hade något med slavhandeln 

och plundringen av Afrika att göra och än mindre med nazismen och Förintelsen även om det 

sedan 1990-talet finns en kritik bland historiker mot denna självbild. Den svenska vitheten 

skiljer sig därigenom från andra västerländska länders versioner av vithet, där det snarare 

handlar om att försöka glömma att man har varit förövare och förtryckare. I det svenska fallet 

har inte ens ett erkännande och ett accepterande av att man både varit och fortfarande är 

överordnad den icke-västerländska världen och deltog i det koloniala projektet och 

rastänkandet precis som alla andra västländer ännu kommit till stånd.  

 

Den svenska vitheten handlar också om en påstådd vilja att förhålla sig neutral och objektiv 

till allt som har hänt och händer utanför landets gränser, om att betrakta sig själv som god och 

moralisk och om att identifiera sig med underordnade och förtryckta, och i förlängningen om 

att så långt det går i det närmaste ställa sig utanför både historien och världen (Schough 

2008). Bakom denna svenska exceptionalism anas samtidigt en medveten glömska grundad i 

en önskan om att inte vilja ta ansvar för att även Sverige var och är en del av den europeiska 

historien och en låtsad oförmåga att förstå att minoriteter kan känna sig kränkta och 

förnedrade av ord tyngda av och laddade med en kolonial och rasistisk historia. Den svenska 

vithetens närmast förtvivlade vägran att orka ta in att Sverige idag är ett land präglat av 
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mångfald kan också förklaras med och förstår utifrån den självbild som också var den bild 

som den utomstående världen konstruerade och fortfarande ibland tror på, och som säger att 

Sverige alltid har varit och fortfarande är och i framtiden kommer att vara ett rasligt 

homogent land, och att svenskarna är det genetiskt och estetiskt mest vita och därmed mest 

värdefulla och vackra av alla vita västerländska folk på jorden (Hagerman 2006). 

 

 
Den vita melankolins kärleksobjekt 

 

Likt den postkoloniala melankoli som den brittiske cultural studies-forskaren Paul Gilroy 

(2005) menar kännetecknar många majoritetsbritter som inte kan komma över och sörjer att 

Storbritannien inte längre är en världsmakt och som inte vill ta in och förstå att så många av 

det forna imperiets alla olika undersåtar idag befinner sig i moderlandet och med inspiration 

från den rasliga melankoli som den amerikanska kritiska rasforskaren Ann Anlin Cheng 

(2001) talar om när hon analyserar rasismens psykiska effekter, går det enligt mig för svensk 

del att tala om en vit melankoli förorsakad av en sorg över att den svenska befolkningen inte 

längre är lika vit som tidigare och att en svensk idag både kan vara icke-vit och icke-kristen. 

Den vita melankolin kräver att den idealiserade fantasmen om ett homogent och vitt Sverige 

upprätthålls på en psykisk och imaginär nivå, men för att sorgen över att så inte längre är 

fallet inte ska bli alltför överväldigande så måste den ta sig uttryck på något sätt för att inte 

det vita melankoliska subjektet ska sprängas och gå sönder. Bakom allt upphetsat tal om 

demokratisk kamp för yttrandefriheten, om rättfärdigt uppror mot den politiska korrektheten 

och om heroiskt försvar för den svenska ordskatten och det svenska kulturarvet, och bortanför 
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den påstådda viljan av att vara objektiv och neutral och den spelade känslan över att vara 

oskyldig och oskuldsfull finns enligt min analys ett hat och en vrede mot icke-vita och icke-

kristna förorsakat av att dessa idag befinner sig permanent i landet och därmed förstör det 

hotade kärleksobjektet Sverige som upplevs på väg att förloras, och som uttrycks genom att 

just fortsätta att ohämmat och njutningsfullt använda koloniala och rasistiska ord och skämta 

om och ha roligt åt judar och Förintelsen. 

 

Priset för att den svenska vitheten ska kunna fortsätta att uppleva sig själv som enhetlig och 

fullkomlig och som varandes i kontroll över situationen, landet och framtiden, och för att den 

vita melankolin inte ska kunna spränga denna och svämma över alla bräddar, är dock en 

fortsatt förnekelse av att även icke-vita och icke-kristna kan vara svenskar, ett fortsatt förakt 

för minoriteters erfarenheter och perspektiv, och en fortsatt brist på och frånvaro av en 

interkulturell etik som är så nödvändig i det mångfalds-Sverige som håller på att växa fram 

och där det minsta man kan begära är att vare sig majoritet eller minoriteter öppet kränker och 

sårar varandra i det offentliga rummet. Denna svenska brist på en interkulturell etik, ett 

interkulturellt förhållningssätt och en interkulturell praktik bådar därför inte gott inför 

framtiden. Detta är också vad Kerstin von Brömssen och Christina Rodell Olgaç (2010) 

kommer fram till i en artikel om den interkulturella pedagogikens situation i Sverige: 

 

The adoption of an intercultural perspective in Sweden woud require a total 
revision of national self-awareness, in which the history, experiences and 
perspectives of minorities and migrants in society would be fully integrated into 
the grand narrative of Swedish society as a whole. (von Brömssen & Rodell 
Olgaç 2010, sid. 131) 

 

För trots allt tal om tolerans, respekt, värdegrund och etik, och trots all officiell antirasism och 

all antidiskrimineringslagstiftning fortsätter den svenska vardagen, offentligheten och 

kulturen att låtsas som om Sverige fortfarande är ett land där det bara bor eller bör bo vita 

svenskar och att sentimentalisera och nostalgisera ett vitt homogent folkhem och förtränga det 

faktum att den nya postkoloniala och mångkulturella svenskheten faktiskt påkallar en 

uppgörelse med det koloniala och rasistiska arvet, medan minoriteter förnedras och kränks 

och deras erfarenheter och perspektiv tystas ned och osynliggörs. För att den vita melankolin 

en dag ska kunna botas och den svenska vitheten en gång för alla ska kunna annihileras krävs 

därför att ord som sårar inte längre praktiseras som illokutionära talhandlingar. 
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