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Inledning 
 
Existerar det fortfarande en uppdelning mellan olika folkslag med vetenskapliga argument?  

På 1920-talet grundades det svenska rasbiologiska institutet med det uttalade syftet att bevara 

den svenska rasen.1 Denna forskning lades ner efter andra världskriget, men vad hände med 

tankarna bakom institutets syfte? Vad lever kvar från en äldre föreställningsvärld och vad 

förändras?   

   Under hösten 2006 publicerade professorn Masoud Kamali en statlig offentlig utredning där 

denne fastslog att det i Sverige förekommer en strukturell diskriminering. Utredningen 

innehåller 27 förslag på åtgärder med syfte att ersätta dagens svenska integrationspolitik.  

   Kamali väckte kontroverser redan innan han tillsattes år 2004. Han har bland annat 

anklagats för att förstärka och överdriva skillnader mellan olika folkgrupper. Kamalis 

utredning visar att det finns ett vi och dom tänkande som genomsyrar den samhälleliga 

organisationen i Sverige. Vidare menar denne att olika makthavare med svensk bakgrund 

bygger ett samhälle som främst gynnar dem själva och deras barn.2   

   Oavsett om Kamali har rätt eller fel är det anmärkningsvärt att utredningen hävdar att det 

förekommer en strukturell indelning av människor. Vad belackarna hävdar är att Kamalis 

påståenden är överdrivna men faktum är att det som han presenterar är en tankegång som inte 

försvunnit från västerländsk botten. Inom exempelvis en del populärvetenskapliga 

framställningar återknyts det till en historia som fortfarande existerar idag. För att förklara 

och legitimera samtida fenomen används historiska teorier som underlag för vetenskapliga 

argument. Pseudovetenskap presenteras ofta som vetenskap med hjälp av traditionellt sett 

vetenskapliga fakta.  En bok som väckte stora kontroverser när den presenterades var The Bell 

Curve där författarna presenterar just kontroversiella tankar kring intelligens hos olika 

folkgrupper. Bokens författare Richard J. Herrnstein och Charles Murray menar att svarta är 

mindre intelligenta än vita.  

   Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man med hjälp av kontroversiell vetenskap 

och pseudovetenskap fortfarande legitimerar uppdelningen av människor idag: och vilka 

tecken för detta som finns, synliga som osynliga.  

 
1 Bengtsson, Bengt Olle, Politik och genetik Berättelser om en vetenskap mitt i samhället, 1999, s 69 
2 Skogberg, Lena, (2006-08-18) ”Sverige Svart bok av omstridd utredare. Professor vill skrota 
integrationspolitiken.” Hufvudstatdsbladet 



 

   I undersökningen fokuserar vi på The Bell Curve på grund av att uppsatsen är begränsad och 

för att den är så pass kontroversiell. Vi anser att denna bok är ett bra exempel på hur man med 

hjälp av vetenskap legitimerar tanken om somligas dominans över andra. 

 

Material  
 

The Bell Curve skrevs 1994 av Richard J. Herrnstein och Charles Murray. Den innehåller vad 

de menar är vetenskapliga bevis för att svarta människor är mindre intelligenta än vita. För att 

analysera The Bell Curve kommer vi bland annat att utgå från rasbiologin. Detta görs med 

hjälp av böckerna The Race Gallery skriven av Marek Kohn, Genetik och politik av Bengt 

Olle Bengtsson och Idéer om livet skriven av Nils Uddenberg. Till detta stycke används även 

Gunnar Brobergs bok Statlig rasforskning. Samtliga dessa böcker behandlar historia kring 

rasbiologi som skapar ett bra underlag för analysen. För att få en insyn i diskussionen kring 

The Bell Curve tar vi hjälp av ett antal artiklar från dagstidningar.  

   Till det teoretiska avsnittet används Anders Ekströms bok Dödens exempel, 

självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen av Otto Landgren och Stuart Halls 

bok Representation.  

   Då vi analyserar The Bell Curve kommer rasbiologins ideologiska föreställningar finnas i 

åtanke.  

 

Teoretiska perspektiv och metod 
 

Ett användbart begrepp när man ser på hur populärvetenskap framställer människosyn är 

representationer. Representationer är, enligt Anders Ekström, inte ett passivt återberättande 

eller en avspegling av något utanför representationen, utan snarare upprättandet av en tolkning 

eller berättelse som alltid inrymmer ett aktivt moment av ny och omskapande. Vidare menar 

Ekström att varje representation innebär att ny mening tillförs och att rekontextualisering 

sker.3  

   Ett exempel på detta är hur begreppet svart gick från att vara synonymt med något farligt, 

elakt, dåligt och förbjudet till att under 1960-talet i Amerika få en ny innebörd i och med 

                                                 
3 Ekström, Anders, Dödens exempel, självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen av Otto 
Landgren, 2000, s. 263 
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budskapet ”Black is beautiful”.4 I ett nytt sammanhang och en ny tid får ett ord en ny 

betydelse för människor, det tolkas på ett annat sätt än tidigare men innehåller också äldre 

tankegods.  

   Hur representeras skillnader mellan människor i The Bell Curve? Vad skrivs vidare från 

äldre föreställningar? Hur berättas det om skillnader mellan västerländska människor? Vilka 

motiv finns bakom boken, varför skrevs den?  

   Metoden vi kommer att använda oss av är en jämförelse där vi utgår från historiskt material 

för att få fram frågor till nytt material. I analyskapitlet kommer vi att presentera boken The 

Bell Curve samt dess författare för att sedan under ett antal rubriker ta upp exempel ur boken 

och analysera dessa. 

 

Historisk bakgrund  

Uppdelning av människor i historien 

 
Carl von Linné delade under 1700-talet in människor i olika grupper beroende på deras 

utseende och egenskaper. Bland dessa grupper finner man ”Europaeus”, ett folkslag vars 

utmärkande drag var vit hy, muskulösa kroppar, gulaktigt hår och med egenskaper såsom 

uppfinningsrikedom och spetsfundighet samt att de klädde sig i åtsittande kläder. En annan 

grupp var ”Afer” vars medlemmar var svarta med slapp kropp, kolsvart krulligt hår, tillplattad 

näsa och uppsvullna läppar. Denna grupp hade egenskaper såsom lathet och likgiltighet och 

de smörjde in sig i fett. Detta var bara två av de sex grupper, med undergrupper, som Linné 

menade att man kunde dela in mänskligheten i. Trots denna minst sagt brutala beskrivning av 

olika folkslag ansåg Linné att alla människor tillhörde samma art. En tanke som inte på något 

sätt var självklar i en tid då vetenskapliga upptäckter medförde större medvetenhet och 

ifrågasättande av vetenskapliga sanningar som tidigare tagits för givna. Vidare menade Linné 

att alla människor härstammade från samma föräldrapar och skillnader mellan folkslagen 

förklarade han med påverkan från yttre faktorer såsom klimat och kost.5 

   Den franske greven Joseph Arthur de Gobineau publicerade under 1800-talets mitt en essä; 

Essai sur l`inégalité des races humaines (1853-1855), som behandlade ojämlikheten mellan 

                                                 
4 Hall, Stuart, Representation, cultural representations and signifying practices, 1997, s. 32-33 
5 Uddenberg, Nils, Ideér om livet – en biologihistoria, 2005, s. 193-196 
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människoraserna.6 Detta arbete bestod av fyra band kulturhistoria där Gobineau förklarade 

olika folkgruppers öden med hänvisningar till deras rastillhörighet. Gobineau menade att 

rasfrågan var det i särklass största historiska problemet och det som skulle kunna lösa alla 

andra historiska problem. Vidare menade denne att så länge en ras inte blandades med andra 

kunde den behålla sin storhet och därmed förtrycka andra folkslag. Underlaget för sina 

påståenden hämtade Gobineau från de samtida ”lärda” som ansåg att det bara finns en 

obetydlig gradskillnad mellan större människoapor och vissa människoraser. Gobineau delade 

in mänskligheten i tre olika raser; den svarta, den gula och den vita. Den svarta rasen var den 

som stod lägst och hade minst intelligens men högre mått av sinnlighet än andra raser. Den 

gula rasen var ”klart överlägsen den svarta rasen” men underlägsen den vita som ”utmärktes 

av frihetskänsla, rättrådighet och uthållighet”.7 Vidare menade Gobineau att den vita rasen var 

ursprunget till all civilisation och att det endast var de stater som inte blandat denna vita ras 

med någon av de andra som kunde förbli ”starka och lysande”. Det starkaste folkslaget var, 

enligt Gobineau, germanerna och då främst de som bodde norrut på grund av att de inte hade 

blandats med den afrikanska eller den asiatiska rasen. Gobineaus tankar fick inte något större 

genomslag förrän i början av 1900-talet då framförallt Tyskland och Skandinavien tog hans 

budskap till sig.  

   Under 1800-talet blev nationen viktig och flera rörelser växte fram med syfte att förstärka 

denna. Synliga tecken på detta var att man runt om i världen började slå vakt om nationella 

seder och historiska traditioner. Inom olika folkgrupper blev det viktigt att bevara det som 

särskiljde den egna gemenskapen från andra, något som till exempel gjordes genom att man 

inom gruppen bar liknande kläder. Vidare utmärks grupper av människor, då som nu, av 

solidaritet och släktskaps- eller vänskapsband mellan gruppmedlemmarna. En annan aspekt 

gällande grupper är att då en grupp av människor yttrar sig om en annan grupp görs det oftast 

med fördomar som bekräftar att ”de andra” är sämre än de inom den egna. Detta kan göras 

genom att anmärka på fysiska attribut så som en grupps speciella kläder. Det är framförallt på 

grund av okunskap som tankar om ”de andra” tillåts härja fritt, vilket skapar påståenden utan 

egentlig grund. Tankar på att den egna gruppen är överlägsen alla andra kan härröras ända 

tillbaks till de gamla grekerna som hävdade att de var den bästa folkgruppen. I grekernas fall 

var det endast ett fåtal män som var med och skapade det som i modern tid kallas världens 

                                                 
6 Uddenberg, Nils, Ideér om livet – en biologihistoria, 2005, s. 193-196 
7 Ibid., s. 191 
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första demokrati. Samhällets andra medborgare, kvinnor, slavar och främlingar hamnade 

utanför.8 

   Den tyska antropologen och fadern till den fysiska antropologin Johann Frederich 

Blumenbach myntade ordet kaukasier under det sena 1900-talet. Detta ord stod för den ideala 

människotypen, som enligt Blumenbach, var den germanske mannen. Förutom denna idealtyp 

menade Blumenbach att man kunde dela in mänskligheten i fyra olika raser; mongoler, 

malaysier, etiopier och amerikaner, vilka alla var modifikationer av den germanska rasen. 

Vidare menade Blumenbach att germanernas vita hy var den ursprungliga människofärgen, en 

färg som dock kunde degenereras till en mörkare. Detta var en tanke helt i linje med den 

europeiska kulturella traditionen där ljus hy förknippades med något bra och mörk hy med 

något dåligt. En tanke som i sin tur härstammar ifrån en kristen tradition där man tror att alla 

människor har ett gemensamt ursprung, något som har ifrågasatts av forskare.9 

    

Väst möter Afrika 

Det finns tre betydelsefulla tillfällen i historien då västvärlden och Afrika har mötts. Det 

första var på femtonhundratalet då europeiska köpmän mötte afrikanska kungadömen, vars 

människor skulle komma att bli slavar under tre århundraden. Det andra tillfället var den 

europeiska kolonisationen av Afrika under högimperialismen och det tredje invandringen till 

Europa från tredje världen efter andra världskriget. Det är framförallt dessa tre tillfällen som 

skapat västerländska tankar kring raser och skillnaderna dem emellan. 

   Under medeltiden var den europeiska bilden av Afrika positiv på grund av att kristendomen 

hade så stor makt. I bibeln fanns det berättat om svarta helgon vilket bidrog till att man trodde 

att afrikanerna var goda kristna. Denna positiva bild förändrades så småningom och 

afrikanerna sades vara nedstigna från Ham, en person som i bibeln blivit dömd till ”att vara 

slav under slavar för resten av sitt liv”. Afrika ansågs nu primitivt i kontrast till den 

civiliserade västvärlden. Vid tiden för Europas kolonisering i Afrika sades att denna världsdel 

var bebodd av kannibaler och häxdoktorer.10 

   Vid slutet av 1800-talet började bilder att demonstreras vilka visade upptäckares möten med 

det exotiska, svarta Afrika. Henry Stanley var en upptäcktsresande som använde bilden av 

hjälten som varit i det svarta Afrika vilken han satte på varor så som tvål och te. Genom att 

göra detta kunde han nå ut till en stor mängd människor med ett rasistiskt budskap. Just tvålen 
                                                 
8 Uddenberg, Nils, Idéer om livet – en biologihistoria, 2005, s. 191-193 
9 Kohn, Marek, The Race Gallery- The return of racial science, 1996, s. 28-29 
10 Hall, Stuart, Representation, cultural representations and signifying practices, 1997, s. 239 
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sågs som ett medel för att svarta skulle tvätta sig vita samtidigt som den kunde användas av 

industriarbetaren efter en arbetsdag. En reklambild för Pears soap11 från denna tid föreställer 

en liten vit pojke som tvättar en jämnårig svart pojke med tvål vilket gör att hans hud förutom 

den i ansiktet blir vit.12 

   Då kolonisatörerna tog sig slavar sa de att en ”neger endast kunde finna lycka när denne var 

under en vit mästares skydd”. Denna tanke var i linje med den vetenskapliga rasism vars 

anförare hävdade att det fanns vetenskapliga bevis för att om slavar skulle släppas fria skulle 

de känna lust efter vitt blod.13 Genom att åberopa vetenskapliga fakta kunde slavägarna även 

hävda att skillnaderna mellan svarta och vita var bestämda av naturen och därför inte 

föränderliga. De egenskaper som tilldelades svarta kunde även de förklaras med att dessa var 

naturliga.14 

 

Svensk rasbiologiforskning 

På 1920-talet ansåg den svenska riksdagen att landet behövde ett institut som arbetade med att 

se till att folket och rasen ”utvecklades i en sund riktning”15. Med det menade man att de olika 

raserna, de bättre och de sämre inte skulle blandas. För att den vita rasen inte skulle försämras 

menade man att det behövdes rasbiologiforskning och att staten skulle kunna ge direktiv för 

eventuell ”beblandning”.16 Institutet slog upp sina portar den 1 januari 1922.  

   Före krigstiden delade man in människor i olika grupper, ofta efter raser, och i 

”Husmoderns Läkarbok” från 1929 kunde man läsa; 

 

De stora raserna äro icke blott mycket olika varandra; de har också ett olika värde. Från vår 

ståndpunkt ha vi både rättigheter och skyldigheter att mäta med vårt eget mått. Vi kunna 

därför utan tvekan fastslå att den svarta rasen står lägre än den vita /…/ Korsningar mellan en 

högre och en lägre ras giva naturligtvis en produkt, som är sämre än den bästa av 

föräldraraserna /.../ Det torde /…/ vara allmänt erkänt att dylika korsningar från den vita 

rasens synpunkt äro gynnsamma och att en utsträckt rasblandning av detta slag vore 

olyckligt.17  

  

                                                 
11 Hall, Stuart, Representation, cultural representations and signifying practices, 1997, s. 242 
12 Ibid.,s. ff 
13 Ibid., s. 243 
14 Ibid., s. 245 
15 Bengtsson, Bengt Olle, Politik och genetik Berättelser om en vetenskap mitt i samhället, 1999, s 69 
16 Ibid. 
17 Ibid., s 65 
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Författaren till detta stycke, var Nils von Hofsten, en respekterad professor i zoologi vid 

Uppsalas universitet. Boken kom senare att användas som kurslitteratur.18  

   Herman Lundborg är en viktig person när det gäller historiken kring Sveriges rasforskning, 

han kan kallas för ”centralgestalten” i historien.19 Han skrev flera avhandlingar i ämnet och 

arbetade flitigt under 1910-talet med att ”skaffa sig och rasbiologin en plattform, men 

hejdades av dyrtid och krigsutbrott”.20 Han undervisade tillsammans med Hofsten på Uppsala 

universitet runt 1915. Under mellankrigstiden fortsatte Lundborg att utveckla rasbiologin i 

Sverige och bland annat anhölls, tillsammans med Stockholms Dagblad, en tävling för att 

”försöka få fram och fastställa en svensk-germansk ideal rastyp”.21 Vinnaren fick senare i en 

publikation från Rasbiologiska institutet representera svenskheten.22 Det var Lundborg som 

var en av drivkrafterna bakom grundandet av institutet och han blev dess första chef. 

   Institutet arbetade framförallt med att föra register på olika människogrupper, det var till 

exempel värnpliktiga, skolbarn och patienter på sjukhus som bokfördes genom 

hälsoundersökningar. Man antecknade bland annat familjebakgrund, social status, 

kroppslängd, axelbredd, bäckenbredd, näshöjd, näsbredd, öronbredd med mera.23 År 1926 

gavs resultatet ut som kallades ”The racial characters of the Swedish nation”. Skriften fick 

mycket beröm och ansågs vara den första riktiga antropologiska studien av en nation. Många 

menade att det här var det som legitimerade det rasbiologiska institutet. Skriften såldes i 

många upplagor och gavs ut på flera olika språk och självklart fanns vinnaren i tävlingen ovan 

med, en cykelreparatör från Skåne. Det fanns flera bilder på honom naken i helfigur, för det 

var ju så man skulle se ut, han symboliserade svenskheten.24  

   Rasbiologiforskningen hade stor inverkan på samhället i form av att den låg tätt ihop med 

politiken och då i synnerhet invandringspolitiken. Institutet påverkade den i sån grad att man 

till exempel år 1923, införde en strikt invandringskontroll för att det fanns en ”risk” för judisk 

inflyttning från Tyskland, vilket kunde förstöra ”den svenska rasens renhet”. Det var väldigt 

viktigt att ”i framtiden bevara folkets homogenitet i fråga om ras, språk och religion”.25 

   Under år 1933 var krisen för det rasbiologiska institutet stor och riksdagen sänkte bidraget 

mer och mer vilket innebar att Lundborg, som fortfarande var ledaren, lämnade in sin 

                                                 
18 Bengtsson, Bengt Olle, Politik och genetik Berättelser om en vetenskap mitt i samhället, 1999, s 65ff   
19 Broberg, Gunnar, Statlig rasforskning. En historik över rasbiologiska institutet, 1995, s 8 
20 Ibid., s 9 
21 Ibid., s 10 
22 Ibid. 
23 Ibid., s 20 
24 Ibid., s 23ff 
25 Bengtsson, Bengt Olle, Politik och genetik Berättelser om en vetenskap mitt i samhället, 1999, s. 70 
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avskedsansökan och lämnade institutet några år senare.26 Hans efterträdare blev Gunnar 

Dahlberg och ett antal år senare tog Jan Arvid Böök över. När Dahlberg tillträdde som chef 

gick forskningen från att vara antropologisk genetisk till medicinsk.27 

   Efter krigstiden förändrades synen på rasbiologin och man övergick till att forska kring 

växternas ärftlighetslära. Den rasbiologiforskning som tidigare hade bedrivits diskuterades 

inte längre i samma omfattning. Kanske kan man jämföra forskningen med astronomi och 

astrologi, menar professorn i genetik Bengt Olle Bengtsson ”någon form av ideologi å ena 

sidan och vetenskap å den andra”.28 Alltså var inställningen till forskningen inte längre positiv 

och den sjönk undan mer och mer, i alla fall den ”offentliga” forskningen. Man skulle kunna 

tro att den här typen av forskning och uppdelning av människor inte förekommer idag.  

 

Uppdelning av människor i modern tid   

Ett exempel på uppdelning av människor i olika grupper i modern tid är den mellan romer och 

andra folkgrupper, då främst i Östeuropa. Uppdelningen har gjorts med hänvisning till 

genetisk underlägsenhet hos det romska folket. 

   Då den slovakiske premiärministern Vladimir Meciar år 1993 talade inför sitt parti nämndes 

vikten av att stoppa ”den utökade reproduktionen av de socialt oanpassbara och den mentalt 

svaga befolkningen”. De socialt oanpassbara som Meciar syftade på var romerna och han 

menade vidare att de romska födelseantalen var högre än de för den ”vita” delen av den 

slovakiska befolkningen. Något som denne i princip menade att man var tvungen att åtgärda 

innan det gick så långt att antalet romer blev för många och konkurrerade ut resten av landets 

befolkning. 

   En man som under tiden kring andra världskriget hade ett förslag på hur man skulle kunna 

lösa problemet med ett ökat antal romer var professor Robert Ritter. Denne menade att man 

skulle anlägga arbetsläger där alla romer skulle hållas instängda och på så sätt hindras från att 

beblanda sig med icke-romer, en idé som blev verklighet då nazisterna fick makten. Det är 

svårt att nämna en exakt siffra men omkring en till en och en halv miljon romer dog under 

nazisternas styre.29 

   Vetenskaplig fakta har vid flera tillfällen använts för att berättiga ojämlik behandling av 

romer i Östeuropa. Ett exempel är den undersökning från 1992 av 23 510 barn vilken 

                                                 
26 Broberg, Gunnar Statlig rasforskning. En historik över rasbiologiska institutet, 1995, s. 53 
27 Ibid., s. 82ff 
28 Bengtsson, Bengt Olle, s. 75 
29 Kohn, Marek, The Race Gallery- The return of racial science, 1996, s. 178-179 
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genomfördes i forna Tjeckoslovakien med ett resultat som visade att andelen 

förståndshandikappade barn var större bland romer än resten av landets befolkning. Detta 

förklarades med att romerna gifter sig inom sin egen grupp vilket skulle medföra att generna 

inte utvecklas på samma sätt som hos folkgrupper vars medlemmar gifter sig utanför den egna 

gruppen. Detta är en tankegång som återfinns i en avhandling som lades fram vid universitetet 

i Kosice, Slovakien. Författarna till denna text hävdar att romerna tränger undan ”vita” gener 

genom att skaffa barn inom sin egen grupp, vilket resulterar i att barn med olika former av 

genetiska defekter föds.30 

   Ett uttalande som skulle kunna sägas vara en del av ett vetenskapligt upprätthållande av 

begreppet ras är det av Dr. Luiza Popescu  i The New York Times Magazine där han menar att 

hon inte kan förstå hur någon skulle vilja adoptera ett romerskt barn. Popescu menar vidare att 

dessa barn redan från födseln har sämre förutsättningar än andra barn och antagligen kommer 

att växa upp till att bli tjuvar. Argumentet för detta är att romers genuppsättning inte är lika 

bra som andra etniska gruppers.31 

   En annan professor som hävdar att romer har sämre anlag än andra är den slovakiske Ivan 

Bernasovský som i en studie av nyfödda barn fann att romska barn vägde mindre än andra 

folkgruppers barn. Bernasovský och hans kollegor tolkade detta som att romer skiljer sig 

genetiskt från andra folkgrupper.32 

   Gynekologen Dr. Pavlini från östra Slovakien är ytterligare en läkare som haft synpunkter 

på födelsen av romska barn. Under 1970-talet ska han och andra med honom ha låtit 

sterilisera romska kvinnor vilket ofta skedde utan patientens samtycke. Detta är fakta som den 

internationella organisationen för mänskliga rättigheter Helsinki Watch har sammanställt. 

Vidare har organisationen kunnat visa hur de läkare som utförde steriliseringarna använde sig 

av medicinska argument så som den undermåliga hälsan hos romska barn. Det finns fakta som 

tyder på att under en konferens som hölls i slutet av 1970-talet i den slovakiska huvudstaden 

Bratislava hävdade en doktor att romska kvinnor har lägre IQ än icke-romska. Något som 

denne dock inte kunde bevisa på vetenskaplig väg.33  

 

                                                 
30 Kohn, Marek, The Race Gallery- The return of racial science, 1996, s. 181-182 
31 Ibid., s. 184-185 
32 Ibid., s. 195 
33 Ibid., s. 200-203 
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Sociobiologi 

I början av 1970-talet talade man både om hur ett naturligt urval kunde påverka sociala 

relationer bland människor och om hur det sociala spelet hos djuren såg ut. Den slutsats som 

drogs var att man borde kunna tolka sociala mönster hos människor på samma sätt som man 

gjorde hos djuren.  

   Edward O. Wilson publicerade 1975 boken Sociobiology som gav upphov till stor 

uppståndelse inom biologin. Wilson beskrev i sin bok sociala relationer mellan djur så som 

nässeldjur, insekter, elefanter och apor. Ytterligare en bok som skapade stor uppståndelse var 

Richard Dawkins The Selfish Gene (1976). Ingen av de båda författarna hade som syfte att 

bidra med förståelse för det mänskliga samhället. Wilson är världens främste expert på myror 

och ville i och med sin bok ge exempel på hur sociala mönster hos djur kan förklaras med 

hjälp av modern evolutionsteori. Dawkins i sin tur ville bidra med en framställning av 1930- 

och 40-talets genbaserade evolutionslära.          

   Trots att Dawkins sade att han inte enbart ville beskriva de regler som gäller för 

mänsklighetens utveckling utan all biologisk sådan innehåller hans bok yttranden om de 

biologiska förutsättningarna för det mänskliga samhället. Vid de tillfällen Dawkins diskuterar 

människans förhållande till biologin är denne inte konsekvent. I ett stycke menar han att vi 

människor är fångar i genernas våld för att senare hävda att vi kan övervinna dessa gener. 

Vidare talade Dawkins om något som han kallade för ”memer”, vilket betyder ”ett sätt att 

tänka kring, uttrycka, förklara eller benämna ett visst förhållande”. Dawkins menade att 

memer liksom gener kunde utsättas för naturligt urval där de mest användbara är de som 

fortsätter att användas. Ett exempel på detta är hur ”jorden är platt” har bytts ut mot ”jorden är 

rund”. Oavsett hur man tolkar detta resonemang kan inte Dawkins beskyllas för att vara 

genetisk determinist, detta på grund av att denne menar att memer och gener verkar oberoende 

av varandra.34  

   Till skillnad från Dawkins var Wilsons resonemang tydligt. Wilson var kritisk till 

inställningen att kulturell variation skulle sakna genetisk grund. Han menade att skillnader 

mellan olika kulturer skulle kunna bero på ”underliggande genetiska skillnader”. Wilson tog 

dessa tankar ett steg längre och tillsammans med Charles Lumsden utvecklade matematiska 

formler. Dessa formler sade de kunde visa hur små genetiska skillnader gjorde det möjligt för 

olikheter att uppstå mellan olika kulturer. Trots att Wilson efter detta arbete blev försiktigare 

menade han fortfarande att det finns en biologiskt skapad natur hos människan som påverkar 

                                                 
34 Uddenberg, Nils, Ideér om livet – en biologihistoria, 2005, s. 200-203 
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hur hon utformar sitt samhälle. Wilson menade vidare att det är generna som styr kulturen och 

människors känslor och beteenden har som syfte att ”vidmakthålla mänskliga gener”.35 

   Trots att varken Wilson eller Dawkins hävdade att människans beteende endast kunde 

förklaras med hjälp av hennes gener blev de anklagade för att vara genetiska determinister. 

Wilson blev även beskylld för att vara förespråkare för rasistiska åsikter. Dessa protester 

uppkom på grund av ämnets känsliga natur. Sociobiologerna fick skulden för att vara en 

biologisk uppfattning om olika folkslags förutsättningar vilket var en orättvis kritik. 

Sociobiologin menade att det fanns samband mellan gener och beteenden men inte att detta 

samband var det enda som påverkar en människas beteenden. Både Wilson och Dawkins 

menade att flera faktorer spelar in då en människas beteenden formas.36  

 

Eugenik och socialdarwinism 

Eugenik, som på svenska kom att benämnas ”rashygien”, är en vetenskap som brukades under 

den första halvan av 1900-talet i Västvärlden och den kom till genom Charles Darwins kusin 

Francis Galton år 1883. Galton var övertygad om att intelligens var ärftligt och något 

biologiskt. Begreppet eugenik kommer från grekiskan och betyder ”av god ras” eller ”av god 

börd”.37 Filosofin går ut på att man ska skapa friskare och mer intelligenta människor och för 

att lyckas med detta skulle man använda sig av sterilisering av sjuka eller på annat sätt svaga 

människor. Man skulle även i stor utsträckning använda sig av tekniker som kunde upptäcka 

om ett foster hade några sjukdomar, samt göra tester på föräldrarna för att se om de var i 

riskzonen för att få ett sjukt barn. Flera stora filosofer stöttade denna teori däribland 

Alexander Graham Bell och Winston Churchill. Det fanns även motståndare och dessa 

menade att det var omoraliskt att tvångssterilisera och emot de mänskliga rättigheterna, samt 

att det hela var baserat på pseudovetenskap.38 

   Eugeniken är en utveckling av socialdarwinismen som gick ut på att man inte skulle försöka 

ta hand om eller rädda de fattigaste i samhället utan de skulle gå under precis som de gör i 

djur- och växtvärlden. Det handlade om en naturlig process som man inte skulle göra något åt, 

tvärtom skulle man vara glad eftersom de ”snabbast möjligt försvinner ur det sociala 

sammanhanget så att de inte kan föda några barn och ställa till besvärligheter i 

                                                 
35 Uddenberg, Nils, Idéer om livet – en biologihistoria, 2005, s. 200-203 
36 Ibid., s. 273-277 
37 Nationalencyclopedin (u.å.) Eugenik (2007-01-18) 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=165214&i_word=eugenik 
38 Eriksson, Gunnar, Västerlandets idéhistoria 1800-1950, 1983, s 125 
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fortsättningen”39. Man menade att samhället på ett naturligt sätt skulle bli lyckligare i och 

med att vi till slut endast skulle få fulländade människor.40 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Eriksson, Gunnar, Västerlandets idéhistoria 1800-1950, 1983, s 125 
40 Ibid. 
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Analys 
 

The Bell Curve 

Boken är indelad i fyra delar där den första handlar om förhållandet mellan utbildning och 

intelligens samt mellan arbete och intelligens. Den andra delen handlar om hur intelligens 

påverkar sociala och ekonomiska förhållanden och den tredje om vilken roll IQ spelar i 

skapandet av sociala och ekonomiska skillnader mellan etniska grupper i USA. Den fjärde 

delen behandlar hur etniska skillnader påverkar det amerikanska samhället i stort. Vi har valt 

att fokusera på det tredje kapitlet eftersom det är det som har fått mest uppståndelse i 

debatten. Vi har även valt att gå in djupare på det första kapitlet för att kunna se hur 

författarna ser på det amerikanska samhället utifrån klass.  

   Texten i boken är upplagd på så sätt att frågor ställs som sedan besvaras. Utöver den 

löpande texten finns det textrutor där olika teman förklaras närmare och appendix längre bak i 

boken där ett djupare resonemang förs. Författarna hänvisar till studier då de kommer med 

påståenden. Ett exempel på detta är hur de visar ett stapeldiagram för skillnaderna mellan 

svarta och vitas resultat på IQ-tester mellan 1918 och 1990.  

   Statistik är något som författarna använder sig mycket av för att underbygga sitt 

resonemang. De hänvisar till statistiska siffror i löpande text och i olika diagram. 

   Författarna till boken är två personer med olika bakgrund vad gäller forskningsområden. 

Richard J. Herrnstein (1930-1994) var forskare inom psykologi vid Harvard University. Han 

är mest känd som grundaren till ”The matching law” med syfte att beskriva människors 

handlande. Herrnstein skrev även innan The Bell Curve om relationen mellan raser och 

intelligens.41 Han dog strax innan The Bell Curve gavs ut, därför fick hans medförfattare 

Charles Murray (1943- ) ensam ta emot den kritik som boken fick. Murray är en aktiv 

debattör, samhällskritiker och forskare som skriver om det moderna samhällets brister. Han 

har skrivit i många stora tidningar så som The New York Times, The Wall Street Journal och 

The New Republic. Han har även blivit utnämnd av U.S News and World Report till ”en av 50 

människor som gör skillnad”.42 

 

                                                 
41 Harvard University Press (u.å.) The Matching Law (2006- 12-06) 
http://www.hup.harvard.edu/catalog/HERMAT.html 
42 http://www.annonline.com/interviews/970224/biography.html  
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Inledningen 
 
I detta stycke redogörs för det författarna skriver om i bokens inledande stycken. Här har 

författarna beskrivit bokens upplägg, på vilket sätt de kommer att skriva samt var de har fått 

fakta ifrån och hur de ställer sig till dessa. Detta är viktigt för att man ska få förståelse för hur 

författarna förhåller sig till ämnet de behandlar.  

   I bokens förord förklarar författarna vad boken handlar om: ”skillnader i intellektuell 

kapacitet mellan människor och grupper och vad dessa skillnader betyder för Amerikas 

framtid”43. Vidare menar författarna att det inte är många som vågar närma sig detta faktum. 

Något som, enligt författarna, inte beror på avsaknad av fakta utan på grund av att det finns de 

som tror att intelligens inte existerar och andra som är rädda för att tillämpning av IQ-tester 

skulle resultera i rasism. Författarna beskriver sedan det amerikanska samhället som en 

storslagen nation, grundad på principer om individuell frihet där jämlikhet är ett större faktum 

än i något annat samhälle i historien. Trots detta är inte det amerikanska samhället det 

perfekta. Enligt författarna kan man urskilja två grupper av människor där den ena har det 

bättre ställt än den andra. Den första gruppen beskrivs som ett exempel på hur livet blir bättre 

i USA. Människorna i denna grupp går på de bästa skolorna, får de bästa betygen vilket leder 

till välbetalda jobb som i sin tur isolerar dem från resten av befolkningen. Människorna som 

tillhör den andra gruppen får det däremot sämre. De lever i förorter där våld och fattigdom är 

ett faktum.44  

   Författarna menar att då man ger förslag på hur man kan förändra denna uppdelning av 

människor så bortser man från en viktig aspekt; mänsklig intelligens. Något som författarna 

vill ändra på genom denna bok. De menar att trots att ämnet är kontroversiellt måste man 

förstå förhållandet mellan intelligens och social struktur och samhällsåtgärder.45  

    Inledningen börjar med ett stycke där författarna menar att tester är ett bra sätt att mäta 

människors intelligens på. Detta trots att de mött motstånd, bland annat från de som menar att 

dessa tester är rasistiska. Vidare menar författarna att genom att lära sig mer om historien 

bakom IQ-tester kan läsaren förstå deras syn på dessa tester.  

   Sedan följer en historisk sammanfattning av IQ-tester med början i Charles Darwins 

evolutionsteori. Denne menade att intelligens gick i arv mellan människor som ett naturligt 

led i den mänskliga utvecklingen. Vidare redogör författarna för hur Francis Galton skapade 

                                                 
43 Herrnstein Richard J., Murray Charles, The Bell Curve- Intelligence and Class Structure in American Life, 
1994, s. xxi 
44 Ibid., s. xxi-xxii 
45Ibid., s. xxii-xxiii 
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test för att kunna mäta en människas intellektuella färdigheter. Dessa test var skapade att mäta 

uppfattningsförmågan hos den testade, vilket gjordes med hjälp av moment som bland annat 

innebar tillämpning av sinnena syn, hörsel och känsel. En annan man som utformade test var 

fransmannen Alfred Binet, vars test bestod av frågor med syfte att mäta en människas 

förmåga att resonera och se mönster.  

   Författarna berättar om hur IQ-tester som liknar dagens kom att bli allt mer vanliga i USA, 

Storbritannien, Europa och Japan under slutet av 1800-talet. 

   1904 myntade en brittisk officer vid namn Charles Spearman begreppet ”generell 

intelligens” vilket kortfattat innebär en mätning av en människas förmåga att utföra komplext 

tankearbete. Några år senare skapades ett annat begrepp; mental nivå eller mental ålder. Från 

att ha gått från att ha varit ett sätt att mäta ett barns mentala nivå i förhållande till jämnåriga 

blev IQ-tester ett sätt att mäta en persons intellektuella förmåga i förhållande till en given 

population.  

    Författarna berättar om hur man under första världskrigets början använde sig av IQ-tester 

då man rekryterade soldater. Vidare berättas om det faktum att IQ-tester användes av rasister 

under början av 1900-talet och att dessa tester försvarade steriliseringen av mentalt efterblivna 

under samma tid i USA.  

   Under 1930-talet blev IQ-tester vanligare och under andra världskriget uppkom mer 

avancerade sådana. Under detta årtionde påbörjades debatten kring miljöns betydelse för 

intelligens.  

   Vidare redogör författarna för ett antal diskussioner kring IQ-tester som skapat stor debatt 

för att sedan gå över till att redogöra för olika inriktningar inom diskussionen om intelligens. 

Dessa inriktningar är den klassiska, den revisionistiska och den radikala där författarna säger 

sig hämta mest underlag från den förstnämnda som framförallt menar att det finns något som 

man kan kalla för generell intelligens, en tanke som är hämtad från Spearman. Den 

revisionistiska menar att intelligens är det sätt som människor hanterar information de får 

medan den radikala menar att intelligens är ett för stort och komplext begrepp för att kunna 

mätas.46 

   I inledningen hänvisar författarna till en mängd teoretiker och forskare, fler än de som tagits 

upp som exempel. Dessa återkommer sedan genom hela boken tillsammans med andra fakta. 

 

                                                 
46 Herrnstein Richard J., Murray Charles, The Bell Curve- Intelligence and Class Structure in American 
Life,1994, s. 1-24 
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Intelligens och utbildning 

Författarna menar att det endast är de som har hög IQ som kommer in på college och om 

någon med IQ poäng på medelnivå kommer in på college är det stor risk att den inte klarar 

examen. Allt detta bekräftar författarna med olika sorters diagram som visar till exempel hur 

stort procenttal av unga människor som började college och hur många som avslutade den, 

samt vilka IQ poäng som de flesta hade.47 Aspekter som att det var en klassfråga att gå på 

college tas inte upp, utan det man möjligtvis fastställer är att det är överklassen som går på 

college, alltså är det de som är smartast. Denna metod, när de rika håller sig till varandra och 

på så sätt får makt, kan ses som en anknytning till historiska förhållningssätt då makthavarna 

tog makt genom att gruppera sig mot de svagare.  

   Författarna berättar om hur klyftor mellan människor växer fram under början av 1900-talet 

och om hur en bidragande orsak till detta är utbildningen. Det var de som hade högst betyg på 

high school som fortsatte att studera vidare, eller de som hade råd, överklassen. Detta 

beskriver författarna som att det är de smarta som studerar vidare. Följden av att man 

studerade vidare var självklart att man kunde skaffa sig högstatusarbeten och genom det höll 

man sig kvar i överklassen och räknades som intelligent. Flera diagram i kapitlet beskriver 

under vilka tidsperioder det var stort antal elever som studerade på college och när det var 

färre, en enkel förklaring de ger är att i krigstider är det färre ungdomar som kan börja på 

college på grund av just kriget och just efter krigens slut så är det många som börjar på 

college.48  

   Det är likt darwinismens tankar där de starka överlever, det är de som kan utbilda sig och få 

de mest eftertraktade arbetena som behåller sin plats i överklassen. Genom att använda sig av 

statistik från college utser författarna samhällets starka individer, de med högst IQ. 

Anmärkningsvärt är att författarna väljer att bortse från ekonomiska aspekter vilka kan ha 

betydelse för möjlighet till utbildning.  

Intelligens och arbete 

Författarna diskuterar även hur IQ hör ihop med arbete. De menar att man har kommit fram 

till att om man testar IQ på ett barn och sedan en gång till när denne har växt upp och kanske 

till och med studerat i flera år så får man samma resultat. Det de alltså säger då är att IQ är 

                                                 
47 Herrnstein Richard J., Murray Charles, The Bell Curve- Intelligence and Class Structure in American Life, 
1994, s. 32-37 
48  Ibid., s. 31 
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genetiskt och inte kan påverkas av erfarenhet eller utbildning: eftersom intelligens går i arv 

och intelligens skapar status betyder det att status ärvs.49  

   En tanke i linje med de som Francis Galton framförde under slutet av 1800-talet, nämligen 

att intelligens går i arv. Galton var även förespråkare för tester vilket är vad författarna bygger 

sitt resonemang på.  

   I Danmark gjorde man en studie mellan åren 1924 till 1947 där man tittade på familjer med 

adopterade och biologiska barn. Motivet var att man vill se om miljö eller arv påverkade deras 

karriärer. Resultatet visade att de bilogiska syskonen följde varandra och fick liknande jobb, 

även om de växte upp i olika hem. Det visade även att helsyskon i allmänhet följde varandra 

mer än halvsyskon, medan adopterade barn som växt upp i samma familj inte följde varandra 

när det gällde karriärer.50 Det författarna menar med denna studie är att detta är ett ytterligare 

bevis på att intelligens är ärftligt och inte påverkas av miljön.  

   Författarna rekommenderar även de som ska anställa folk att gå efter IQ tester, eftersom de 

menar att en person med hög IQ är en bättre arbetare. ”A smarter employee is, on the average, 

a more proficient employee” skriver författarna och fortsätter ”an IQ score is a better 

predictor of job productivity than a jobinterview, reference checks, or college transcripts”51. 

De drar slutsatser att en advokat med hög IQ, i allmänhet, är bättre på sitt jobb än en advokat 

med lägre IQ, och detsamma gäller andra yrken som till exempel snickare. Ju högre IQ poäng 

desto bättre, för enligt författarna är mental styrka och intelligens viktigare än erfarenheter 

eller kunskaper inom ett visst arbete. I USA är det enligt lag förbjudet att anställa folk utefter 

IQ test men författarna menar att ekonomin skulle vinna mycket på att få göra det, eftersom 

det är säkert att anställa en intelligent person.52  I och med denna syn på arbetsförmåga blir 

arbetare inom yrken med låg status förknippade med lågt IQ. 

   En fråga som författarna diskuterar är om en advokat verkligen behöver ha högre IQ än en 

busschaufför. I föregående kapitel kommer de fram till att man måste ha hög IQ för att kunna 

gå på college och skaffa sig en utbildning. För att bli advokat behövs en utbildning, och 

eftersom man måste vara intelligent för att klara det måste man vara smart för att bli advokat. 

En busschaufför behöver däremot ingen collegeutbildning och behöver därför inte vara 

särskilt smart, enligt denna teori.53  

                                                 
49  Herrnstein Richard J., Murray Charles, The Bell Curve- Intelligence and Class Structure in American Life, 
1994 s. 55 
50 Herrnstein Richard J., Murray Charles, The Bell Curve- Intelligence and Class Structure in American Life, 
1994, s .54 
51 Ibid., s. 63ff 
52 Ibid., s. 63ff 
53 Ibid., s. 75ff 
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   Författarna menar att skillnader i intelligens mellan etniska grupper är ett faktum som fakta 

från IQ-tester vittnar om. Vidare menar de att kineser och japaner är de som får högst poäng 

på dessa tester, oberoende av var i världen de lever och att svarta får lägre poäng än vita. 

Studier visar att asiater har bättre matematisk förmåga än vita medan de har en sämre verbal 

förmåga. Författarna menar att asiater i USA arbetar som läkare, ingenjörer och inom 

vetenskap vilka är arbetsområden som kräver just hög matematisk förmåga. Arbeten som 

istället kräver verbal förmåga är bland andra advokatyrket. Oberoende av var i världen asiater 

bor får de sämre poäng på verbala IQ-test än matematiska, detta menar författarna och 

refererar till teoretikern Philip Vernon som genomfört studier kring detta fenomen.54 Detta är 

ytterligare ett exempel på att författarna använder sig av gamla tankar som menar att miljön 

inte kan påverka en människas intelligens.  

 

Etniska skillnader beroende på IQ 

Författarna menar att det är fler vita än svarta och latinamerikaner som avslutar high school, 

kommer in på college och tar examen. Detta påstående grundar sig i statistik över hur många 

som avslutar high school, för vita är procenten 84, för svarta 73 och för latinamerikaner 65. 

Tar man däremot med IQ i beräkningarna har svarta bättre odds för att genomföra high school 

än vad vita har. Då har procentsiffrorna ändrats till 93 för svarta, 91 för latinamerikaner och 

89 för vita. Vidare menar författarna att samma sak gäller då man ser till sannolikheten för att 

klara college. Innan man tar med IQ i beräkningarna har vita två gånger större chans att klara 

college än svarta medan då IQ är medräknat har istället svarta större chans än vita. Författarna 

presenterar stapeldiagram som visar skillnaden mellan att räkna med IQ och att inte göra 

det.55 Siffrorna som de använder sig av har de hämtat från National Longitudinal Study of 

Youth, NLSY, ett test som sedan 1980-talet kartlagt tusentals människor.56 Då författarna 

talar om arbete med hög status visar de ännu ett stapeldiagram som visar att då man ser till IQ 

har svarta större chans att få sådana arbeten än vita. Vidare förklarar författarna en rad 

skillnader mellan svarta och vita med hjälp av stapeldiagram, bland annat; skillnader i löner, 

skillnad i årsinkomst, barnfattigdom och utomäktenskapliga barn. Just fenomenet med 

utomäktenskapliga barn förklarar författarna med att trots att skillnaden i andel barn födda 

utanför äktenskap mellan svarta och vita har minskat har andelen svarta ökat. Detta förklaras 

                                                 
54 Herrnstein Richard J., Murray Charles, The Bell Curve- Intelligence and Class Structure in American Life, 
1994, kap. 14, s. 317-340 
55 Ibid., s. 317-340 
56 Ibid., s. 118-120 
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med att för svarta människor har det inte blivit en norm att skaffa barn inom äktenskapet 

såsom det är för vita.  

  

En intelligent elit och en växande underklass 

Författarna uttrycker sin oro över hur det amerikanska samhället ser ut. De är oroliga för att 

det har skapats en isolerad intelligent elit där medlemmarna endast umgås med varandra och 

delar samma intressen. Författarna menar att det inte rör sig om en högkultur men att denna 

grupp skiljer sig från resten av befolkningen.57 Denna isolering hämtar författarna bland annat 

från socialkritikern Mickey Kaus bok The End of Equality, där denne resonerar kring detta 

fenomen.58  

   Författarna menar vidare att idag arbetar de som har hög IQ, och därmed är medlemmar av 

den intelligenta eliten, oftast som chefer inom industrin läkare, advokater och journalister. 

Förr kunde människor med hög IQ arbeta som bönder, butiksarbetare eller hemmafruar vilket 

bidrog till att de kände frustration på grund av att de visste att de kunde mer än så. Författarna 

menar att den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt för dessa människor att få nya, 

för dem mer passande jobb. Något som i sin tur bidrar till att de blir lyckligare.59  

   Vidare menar författarna att det under 1900-talet har skett en osynlig migration i USA som 

inneburit att människor rört sig uppåt i samhället.60 Dessa tankar kan liknas vid de som 

eugeniken och socialdarwinismens förespråkare talade om när de menade att vissa människor 

var bättre än andra. Att en intelligent elit bildats skulle kunna ses som en utveckling av de 

eugeniska argumenten för uteslutning av samhällets svaga individer.   

   Samtidigt som en elit har bildats har livet för de som lever på samhällets botten försämrats 

avsevärt. Något som, enligt författarna, leder till ett kastsamhälle. Vidare menar de att idag är 

det amerikanska samhället indelat efter intelligensnivå istället för att som förr vara indelat 

efter ras, förmögenhet, religion eller social bakgrund. Denna, med författarnas ord, underklass 

skapas på grund av att det föds så många utomäktenskapliga barn av mödrar med lågt IQ. 

Siffror från NLSY vittnar om att 20 procent av alla barn som föddes från 1970-talet och 

genom 1990-talet hade mödrar med låg intelligens. Författarna menar att detta leder till att 

barnen själva får lågt IQ vilket bland annat leder till ökad risk för att hamna i fängelse och att 

                                                 
57 Herrnstein Richard J., Murray Charles, The Bell Curve- Intelligence and Class Structure in American Life, 
1994, s. 509 ff 
58 Ibid., s. 512 
59 Ibid., s. 509 ff 
60 Ibid., s. 509-510 
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det är troligt att de inte gifter sig. Vidare menar författarna att det med yttre faktorer såsom 

välfärd är svårt att påverka barnets situation eftersom modern är inkompetent. En möjlig 

lösning på problemet skulle kunna vara att man med hjälp av bättre utbildning kan underlätta 

för dessa barn men som det ser ut idag är inte detta troligt.61  

   Då författarna hävdar att det framförallt är födseln av utomäktenskapliga barn som skapar 

den växande underklassen i USA hänvisar de till historiska fakta. Dessa visar att då andelen 

födda barn utanför äktenskap bland svarta övergick 25 procent ökade brottsligheten inom 

denna grupp.62 

 

Framtiden 

Författarna menar att i framtiden kan medlemmarna av den intelligenta eliten komma att se 

underklassens medlemmars tillkortakommanden som endast ärvda egenskaper. Något som 

innebär att man inte kan göra speciellt mycket för att ändra dessa.63 En tanke som bland annat 

kan ledas tillbaka till 1800-talet då det talades om hur vissa människor var bättre än andra på 

grund av deras ursprung. Detta tog rasbiologerna i sin tur fasta på då de utvecklade sin lära 

kring tiden för första och andra världskriget.  

   Vidare menar författarna att på grund av att underklassens medlemmar inte kommer anses 

lämpade att hantera pengar kommer det att satsas på tjänster som dessa istället kan ta del av. 

Dessa skulle kunna vara; dagis i städerna som staten ansvarar för och bättre insatser för de 

hemlösa. Dock tror inte författarna att alla medlemmar i underklassen kommer att kunna ta 

del av dessa åtgärder eftersom de kommer att begränsas till de fattigaste områdena. Detta 

leder till att de som vill ha hjälp av staten måste bo i dessa områden och blir som ett resultat 

av det isolerade från resten av befolkningen. Författarna menar även att i framtiden kan en 

rasism som resulterar i att fientlighet, värre än den innan rörelsen för mänskliga rättigheter 

påbörjades, blir verklighet.64 

   Författarna menar att människor med låg intelligens inte har så många i sitt liv som skulle 

sakna dem om de inte längre fanns. Förr kunde dessa människor finna en plats där de var 

uppskattade genom arbete som exempelvis bönder. I och med det blev de en del av ett 

samhälle som värdesatte dem. Ett annat exempel är hur äktenskap gjorde att människor med 

                                                 
61 Herrnstein Richard J., Murray Charles, The Bell Curve- Intelligence and Class Structure in American Life, 
1994, s. 519-520 
62 Ibid., s. 521 
63 Ibid., s. 527 ff 
64 Ibid. 
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lågt IQ fick uppskattning. Genom att vara en bra make/maka och en bra förälder blev man en 

del av samhället vilket varken krävde hög intelligens eller pengar. Författarna menar att förr 

kunde alla hjälpa till i samhället genom att frivilligt arbeta med gamla eller inom kyrkan. 

Dessa uppgifter krävde inte heller någon hög intelligens och man fick en plats i en gemenskap 

där man var uppskattad.65 Författarna menar att det idag inte finns samma möjligheter för 

människor med lågt IQ att få uppskattning. Detta på grund av att de rika blir rikare och de 

fattiga blir fattigare, arbetaren får mindre lön vilket resulterar i att denne förlorar 

uppskattningen från arbetet. Författarna menar att man inte kan lösa detta problem genom att 

distribuera mer pengar åt låginkomsttagarna, jämför man med 1950-talet tjänar inte arbetare 

mindre idag.  

   En stor anledning till att människor med låg intelligens inte längre känner samma 

uppskattning som förr är att staten har tagit över mycket av det som små samhällen tidigare 

skötte själva. Att staten får för mycket makt är, enligt författarna, inte önskvärt och kan endast 

leda till sämre förhållanden för mindre intelligenta människor. Detta hävdas med hänvisningar 

till sovjetunionens kommunistiska styre. Istället borde man ge fler uppgifter till små 

samhällen att utföra så som exempelvis äldrevård.66 Detta är exempel på politiska argument 

för uppdelning av människor i olika grupper. Med hjälp av vetenskapliga fakta, i detta fall 

siffror talar författarna för en viss samhällssyn som de menar skulle gynna det amerikanska 

samhället. Det här visar hur populärvetenskap innehåller ideologiska föreställningar.  

   Vidare menar författarna att det borde finnas färre antal brott, som det ser ut idag kan inte en 

människa med lågt IQ leva ett moraliskt rätt liv. I och med att det finns så många brott att bli 

anklagad för och olika grader av skyldighet blir det för komplicerat för människor med låg 

intelligens att veta hur de ska agera. Istället för att, som idag, leva efter ”du skall icke stjäla 

om det inte finns ett bra skäl till det” borde man leva efter ”du skall icke stjäla”.67  

    En annan, enligt författarna, viktig aspekt är äktenskapet. De menar att det idag inte är lika 

viktigt att gifta sig som det var förr. Detta på grund av att man har samma rättigheter om man 

bor ihop som om man är gifta. Författarna menar att det är svårt för människor med lågt IQ att 

förstå varför de ska gifta sig. Därför anser de att äktenskap mellan man och kvinna borde vara 

det enda som man utgår ifrån då man utfärdar rättigheter för barn. Exempelvis ska inte en 

ogift mor kunna kräva en far på pengar och en far ska inte kunna hävda sin rätt att träffa sitt 

                                                 
65 Herrnstein Richard J., Murray Charles, The Bell Curve- Intelligence and Class Structure in American Life, 
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66 Ibid., s. 538-540 
67 Ibid., s. 543-544 
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barn om han inte är gift med barnets mamma.68 Dessa tankar kring färre antal brott och 

äktenskap skulle kunna ses som både ideologiska och religiösa. Äktenskap mellan man och 

kvinna är något som kristendomen har argumenterat för under århundraden. Samtidigt skulle 

stärkandet av äktenskapet vara ett sätt att politiskt underlätta för dem som väljer att gifta sig.  

   Till sist menar författarna att genom att se till att intelligenta kvinnor skaffar fler barn än 

ointelligenta kvinnor kan man skapa ett smartare samhälle vilket följande citat visar; 
 

We can imagine no recommendation for using the government to manipulate fertility that 

does not have dangers. But this highligths the problem: The United States already has 

policies that inadvertently social-engineer who has babies, and it is encouraging the wrong 

women. If the United States did as much to encourage high-IQ women to have babies as it 

now does to encourage low-IQ women, it would rightly be described as engaging in 

aggressive manipulation of fertility. The technically precise description of America’s fertility 

policy is that it subsidizes births among poor women, who are also disproportionately at the 

low end of the intelligence distribution. We urge generally that these policies, represented by 

the extensive network of cash and services for low-income women who have babies, be 

ended. The government should stop subsidizing births to anyone, rich or poor.69  

 

Sammanfattningsvis vill alltså författarna att staten ska sluta att ge bidrag till människor som 

väljer att skaffa barn för att göra det svårare för kvinnor med lågt IQ att skaffa barn utan att 

gynna intelligenta kvinnor. Denna tanke är ett exempel på hur historiska idéer representeras i 

pseudovetenskap. Tanken på att förhindra vissa människor att skaffa barn är den som 

rasbiologin propagerade för runt första och andra världskriget och som grundar sig i 

eugeniken. I Sverige bildades ett institut med syfte att bevara den ariska rasen. Författarna till 

The Bell Curve vill istället hindra fattiga kvinnor att skaffa barn genom att sluta ge dem 

pengar. Tillvägagångssättet är inte det samma men resultatet blir att vissa priviligeras på 

grund av att de anses vara bättre.  

 

 
 
 

                                                 
68 Herrnstein Richard J., Murray Charles, The Bell Curve- Intelligence and Class Structure in American Life,  
1994, s. 544-546 
69 Ibid., s. 548 
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Sammanfattande analys 
 

Författarna kan sägas representera en minst sagt konservativ och traditionalistiskt präglad 

samhällssyn. Detta med tanke på att de menar att man ska leva som man och kvinna, skaffa 

barn inom äktenskapet och hjälpa till i samhället.  

   Då författarna delar in människor i grupper efter intelligensnivå baserat på deras ursprung; 

asiater, svarta och vita för de tankar vidare från historien som menade att detta var en legitim 

uppdelning. Något som förändras i The Bell Curve är asiaternas plats i uppdelningen. Enligt 

författarna är denna folkgrupp den mest intelligenta när det gäller matematisk förmåga, något 

som innebär att de inte kan sägas vara mindre smarta än vita. Vad beror då detta på? Har 

asiater fått västerländsk status? Kanske kan detta vara ett resultat av den tekniska 

utvecklingen som Asien kan ses som framstående inom. Just den tekniska utvecklingen är 

något som författarna gärna talar varmt om vilket kanske är en anledning till varför de 

presenterar fakta som bevisar asiaters höga intellekt.  

   I The Bell Curve baseras uppdelningen av människor på vad författarna kallar vetenskap och 

vad andra kallar pseudovetenskap. Oavsett vad man väljer att kalla den baseras uppdelningen 

på samma sorts fakta som man använde under krigstiden, resultat av tester på människor. Det 

kan verka självklart att man idag tycker att de metoder som användes då inte är vetenskap 

ändå hävdar vissa att dagens IQ-tester är vetenskap. Vad är skillnaden mellan att dela upp 

människor efter storlek på huvud eller hur många poäng man får på ett IQ-test? Slutsatsen är 

densamma, man får det resultat man vill få. 

   Det är anmärkningsvärt att författarna hämtar så pass mycket fakta från NLSY, ett test 

innehållande frågor med syfte att kartlägga amerikaner. Vad kan man egentligen säga utifrån 

ett test? Då författarna presenterar siffrorna sker det oftast utan någon förankring i 

verkligheten. Det är tydligt att statistik är något som författarna anser vara tillräckligt för att 

förklara ett fenomen.  

   Vidare kan man fråga sig vilka källor författarna använder sig av överlag vilket är något 

som de fått mycket kritik för. De har bland annat anklagats för att referera till rent rasistiska 

texter. Oavsett om så är fallet eller inte är det tydligt att de valt att använda sig av fakta som 

styrker deras teser.  

   Författarna varvar hela tiden för och emot sina påståenden, oftast börjar de med den 

negativa kritiken och landar i den positiva. Ett exempel är då de resonerar kring möjligheten 

att svarta får sämre poäng på IQ-tester på grund av bristande motivation. Först diskuteras 

möjligheten att så är fallet och sedan motbevisas detta med hjälp av studier som visar att 
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svarta klarar vissa saker bättre än vita. Till exempel är de snabbare på att återge siffror 

baklänges än vad vita är. Detta är, enligt författarna, något som visar att svarta inte får sämre 

resultat på grund av att de saknar motivation utan på grund av biologiska orsaker.      

   IQ-tester är ett kontroversiellt område. Hur vet man egentligen vad de mäter? Trots att 

vetenskapen inte har något enhälligt svar på frågan om vad intelligens är menar författarna att 

IQ-tester fungerar bra som underlag för att förklara skillnader mellan etniska grupper.  

   En fråga som diskuterats genom historien är den om miljö och arvets påverkan på 

människor. Vi har nämnt att Carl von Linné menade att vi alla kom från samma föräldrapar 

och att skillnader folkgrupper emellan berodde på yttre faktorer. Denna tanke delar inte 

författarna vilket blir tydligt i resonemanget kring adopterade barn. Trots att barn hamnade i 

en annan miljö än den deras föräldrar växte upp i valde de ändå samma arbeten. Författarna 

kan snarare sägas dela samma teorier kring arv och miljö som Galton på grund av att de 

menar att miljön inte påverkar mänsklig intelligens.  

    

Kritik mot The Bell Curve samt mot uppdelning av människor i historien  

I USA har The Bell Curve mött stor kritik. Bland annat är det IQ-testerna som ifrågasatts. 

Robert Sternberg, professor vid Yales Universitet menar att det är skillnad på intelligens och 

IQ-test. Enligt Howard Garner, psykolog vid Harvard, har författarna inte tagit hänsyn till 

kulturtillhörighet, självuppfattning och mognadsgrad då de bestämt intelligensnivåerna hos 

olika grupper. Detta är något som Garner menar är nödvändigt då man uppskattar en 

människas intelligens. 

   Det finns alltså de som menar att IQ-tester inte är ett säkert sätt att mäta intelligens på, något 

som författarna inte kan sägas hålla med om. Tankar kring vad IQ-test faktiskt mäter är ett 

ständigt återkommande huvudbry. Enligt Svante Werger finns det bevis på att man kan träna 

sig till högre poäng på dessa tester. Något som betyder att miljön spelar en betydande roll då 

en människas intelligens ska mätas. Vidare menar Werger att ”mätbara skillnader i IQ är 

större mellan enskilda individer än mellan etniskt definierade grupper”. Alltså kan man inte 

säga att tillhörighet i en viss folkgrupp är det som bestämmer en människas IQ.70 

   Författarnas kontroversiella argument för skillnader mellan människor har även mött 

motstånd från högre instanser inom den amerikanska samhällsordningen.  Den dåvarande 

                                                 
70 Werger, Svante, (1995-05-20) ”Forskare som rasist”, Expressen 
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amerikanske presidenten Bill Clinton menade på en presskonferens att han inte delade de 

antaganden om genetiska skillnader mellan människor som The Bell Curve framställt.71 

   Förutom kritiken mot IQ-tester och deras validitet har författarna till The Bell Curve blivit 

anklagade för att sprida ett rasistiskt budskap. Orsaken till att man har blivit anklagad för 

rasism är främst för att man har använt sig av källor som anses vara rasistiska. I sitt försvar sa 

Murray i The New york times att boken skulle säga till sina vita läsare som var rädda för att de 

var smygrasister att de inte var det. Den här boken skulle få dem att må bättre eftersom den 

här boken bevisade att deras tankar inte var fel.72  

   Vidare har författarna fått kritik för användandet av den statistik vilken de grundar sina 

påståenden på. En del av denna kritik har menat att boken innehåller tekniska fel då det gäller 

redovisandet av statistik.  

   En bok som delvis skrevs som en kritik till The Bell Curve var Guns, Germs, and steel: The 

Fate of Human Soicieties av Jared Diamond. Diamond menar i princip att skillnaden i 

teknologisk produktion mellan olika länder beror på geografiska skillnader såsom tillgång till 

växter och djur och inte på skillnad i intelligens.73  

   De historiska tankar och teorier som författarna använder sig av i The Bell Curve har även 

de fått kritik.  

   Sociobiologin har som vetenskap mött en del kritik varav en stor del kommer från 

feministiska grupper. Detta på grund av den beskrivning av hur mäns respektive kvinnors 

beteenden har formats utifrån den evolutionära utvecklingen. Något som upprört feministerna 

är den beskrivning av kvinnan som sociobiologerna framfört. Det är en bild av en passiv 

kvinna som imponeras av den starke mannen som söker erotiska erövringar men är ovilliga att 

ta ansvar för eventuella resultat av dessa.74 

   En annan del av kritiken mot sociobiologin rör dess förklaring av vissa begrepp. I och med 

att sociobiologin säger sig kunna förklara sådant som maktlystnad, rasistiska argument och 

våldtäkt menar kritikerna att det finns en risk för att dessa uppträdanden ses som naturliga, 

vilket skulle medföra att dessa beteenden skulle kunna komma att betraktas som något som är 

naturligt bestämt och därmed kanske även ett accepterat beteende.75  

   Rasbiologin har även den fått kritik, från det att den lanserades till idag. Det fanns biologer 

som ifrågasatte rasbiologin redan från början. En av dessa var Huxley, som inte var övertygad 
                                                 
71 Mälarstedt, Kurt, (1994-10-23) ”De vita föds klokare”, Dagens Nyheter 
72 Lethbridge, David, (1995-03) “Review of Richard J. Herrnstein and Charles Murray, The Bell Curve (Free 
Press, 1994)” Peoples Voice, http://www.hartford-hwp.com/archives/45/019.html 
73 Ibid. 
74 Uddenberg, Nils, Ideér om livet – en biologihistoria, 2005, s. 276- 277 
75 Ibid. 
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om att genialitet var något som går i arv. Vidare menade denne att ingen med säkerhet kunde 

avgöra vilka samhällsmedborgare som skulle skaffa barn och vilka som skulle hindras från att 

göra det.  

   En tysk forskare som inte tog rasbiologin till sig var Oscar Hertwig. Denne hävdade att man 

inte kunde förklara en människas egenskaper endast med hjälp av hennes gener utan att man 

även måste ta hänsyn till sociala faktorer. Hertwig föreslog hygien och social trygghet framför 

rasbiologi som ett sätt att lösa samhällsproblemen. 

   Den svenske botanisten Bengt Lidforss publicerade år 1912 en essä där han diskuterade 

rasbiologin. Lidforss presenterade fakta som visade att fattiga barn var kortare och hade 

mindre huvuden är sina rika jämlikar. Detta förklarade Lidforss med att de rika barnen hade 

bättre sociala förutsättningar vilket gjorde att de utvecklades på ett annat sätt än de fattiga 

barnen.76  

    

Debatt i media  

Det finns en allmän debatt kring tankar om uppdelning av människor med vetenskapliga 

grunder i media, tankar som The Bell Curve behandlar. Debatten har bland annat handlat om 

den genetiska utveckling som visat att det inte går att tala om genetiska skillnader mellan 

människor. The Human Genome project, som startades 1990 är ett exempel på detta, ett 

projekt med syfte att kartlägga människans hela arvsanlag.77 Även om man skulle se denna 

biologiska upptäckt som större än den första månlandningen var man rädd att dessa fakta 

skulle kunna missbrukas. Hittade man genetiska skillnader mellan folkslag skulle man i teorin 

möjligtvis kunna framställa vapen som bara skulle utplåna ett visst folkslag. Man befarande 

även att man skulle skapa några så kallade elitmänniskor som skulle särbehandlas på grund av 

deras gener. Detta skulle även medföra en negativ särbehandling för de med dåliga gener. 78 

Fördelarna med detta DNA-register skulle å andra sidan vara att man skulle kunna framställa 

mediciner och utveckla behandlingsmetoder mot sjukdomar.79  

   Det har även diskuterats i media om hur ett samhälles smarta människor hjälper varandra för 

att få tillträde till makten. En diskussion som är minst sagt kontroversiell på grund av att det 

delar in människor mellan de som är smarta och de som inte är det. 
                                                 
76 Uddenberg, Nils, Idéer om livet – en biologihistoria, 2005, s. 221- 223 
77 Lindahl, Björn, (1997-02-28) ”Ketchupeffekten i genforskningen Markörer i DNA-koden ringar in 
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79 Boys, Karin, (00-06-17) ”Vetenskap: Oväntad vändning i kampen om DNA”, Dagens Nyheter 
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   I artikeln ”Ländernas framtid avgörs av medborgarnas IQ”, skriver Gunnar Adler Karlsson 

om just detta. Karlsson menar att genom kulturell sortering där de med bäst förutsättningar 

hjälper varandra kommer de som anses smartast till makten i ett samhälle. En position de har 

kunnat nå på grund av att de fått företräde framför andra människor.80 

   Vad är det då som avgör vem som är smart och vem som inte är det? Enligt författarna till 

The Bell Curve är det IQ-tester som bäst mäter vilket är en tanke de inte är ensamma om.  

Karlsson menar vidare att det är framförallt i Västeuropa som man kan tala om något som 

kulturell IQ-sortering där de med högst IQ är de som har flest möjligheter. Ett exempel på de 

tankar som ligger till grund för en sådan uppdelning av människor är Richard Lynn och Tatu 

Vanhanens bok IQ and the Wealth of Nations. I denna bok hävdar de båda författarna att 

skillnader mellan fattiga och rika beror på skillnader i intelligensnivåer, något som, enligt 

författarna, är beroende av var man lever, vilket skulle innebära att olika länder har olika 

intelligensnivåer.81 Lynn och Vanhanens resonemang liknar det som Herrnstein och Murray 

för i The Bell Curve där de för övrigt refererar en hel del till just Lynn och dennes teorier.  

   Då man talar om genetiska skillnader mellan människor med olika hudfärg förekommer det 

flera argument för denna skillnad. Då Carl von Linné delade in mänskligheten i olika grupper 

menade denna att alla tillhörde samma art vilket är en tanke som det än idag diskuteras kring.  

   Hans Bergström skriver i artikeln ”Biologi för humanister” om hur alla människor till 

99,9% har samma baspar i generna och hur vi alla, enligt professor Luigi Luca Cavalli, 

härstammar från en urbefolkning i Afrika.82 Med denna kunskap i åtanke blir det än svårare 

att förstå hur man kan hävda att människor skulle vara mindre intelligenta eller inneha olika 

egenskaper beroende på deras hudfärg. Bergström menar vidare att den uppdelning mellan 

jordens befolkning i svarta och vita är något som gjorts först under senare tid. Vidare förklarar 

Bergström att anledningen till varför vi som bor i norr har ljus hy är för att vi så effektivt som 

möjligt ska kunna ta upp d-vitamin från solen.83   

   Vad är det då som avgör vem man tror på? Den som säger att människor är olika smarta 

beroende på vilken hudfärg de har eller den som menar att olika hudfärger är ett resultat av 

olika miljöer? I olika tider har man trott på olika saker, långt tillbaka i tiden var det 

framförallt religionen som var rådande, något som ändrades i och med upptäckare och 

uppkomsten av vetenskapsmän. Att vetenskapen är förknippad med samhället faller sig 

                                                 
80 Adler Karlsson, Gunnar, (2002-09-02) ”Ländernas framtid avgörs av medborgarnas IQ”, Aftonbladet 
81 Ibid. 
82 Bergström, Hans, (2001-06-13) ”Biologi för humanister”, Dagens Nyheter 
83 Ibid. 

 27



 

naturligt eftersom vetenskapsmän är medlemmar i detta på samma sätt som vi andra är det. 

Som med allt annat arbete har de förutfattade meningar och ideologier som de verkar efter.  

   Gunnar Broberg skriver i artikeln ”Biologin är laddad med termer och begrepp som kan 

förvilla snarare än klargöra” om hur aktuell forskning inom biologin avspeglar den rådande 

kulturen. I det biologiska arbetet kan man se sociala mönster, något som är tydligt i fallet med 

rasbiologin där en viss människosyn utgör grunden.84 För rasbiologerna fanns en ras som var 

överlägsen alla andra, en tanke som de ville bevisa med hjälp av vetenskap i och med bland 

annat mätningar av människors huvuden. 

   Ett område som ständigt är föremål för debatt när det gäller uppdelning av människor är 

utbildning. Att alla ska ha samma rätt till att studera är idag en viktig fråga men knappast ett 

faktum. I dagens Brasilien är uppdelningen mellan människor ständigt närvarande vilket är 

något som Henrik Jönsson skriver om i artikeln ”Svart eller vit avgör framtiden- I det 

segregerade Brasilien sätter många hoppet till kvoterade universitetsplatser”. Jönsson 

beskriver hur det de brasilianska medborgarna redan från födseln delas in i olika grupper 

beroende på hudfärg. När ett barn är nyfött har barnmorskan fyra alternativ att välja bland; 

svart, vit, brun eller gul. Jönsson beskriver vidare hur den vita delen av befolkningen i 

Brasilien har minskat medan den svarta har ökat, Brasilien är det land som näst efter Nigeria i 

Afrika har störst antal färgade medborgare. Detta är dock inte något som märks i landets 

utbildningsväsen, endast två procent av landets universitetsstudenter är svarta. Vilket är något 

som president Luiz Inácio Lula da Silva vill råda bot på genom kvotering. Efter ett beslut från 

da Silva har nu färgade elever rätt till 40 procent av universitetsplatserna. Ett beslut som dock 

inte varit lätt att följa, många vita elever utger sig för att vara svarta för att få en plats. De kan 

till exempel hävda att deras förfäder är svarta och att de därför ser sig själva som svarta, vilket 

är något som universitetet inte kan motbevisa.85 Att alla människor har samma rätt till lika 

utbildning är alltså inte är självklarhet idag. Frågan är hur man ska kunna förändra detta. Ett 

första steg måste vara att sluta dela in människor i olika grupper, först då kan alla få samma 

rättigheter.  

   Hur ser man då på människor i Sverige idag? Björn Sandmark beskriver i artikeln ”Ny 

historia om svensk rasbiologi” historiken Maja Hagermans bok om rasbiologins svenska 

historia och dess efterverkningar i modern tid. Sandmark menar att Hagermans bok visar på 

att begreppen kultur och etnicitet idag används på liknande sätt som de gjorde under 20-talet. 
                                                 
84 Broberg, Gunnar, (2006-03-27) ”Biologin är laddad med termer och begrepp som kan förvilla snarare än 
klargöra”, Forskning & Framsteg, nr. 3, s. 38-39 
85 Jönsson, Henrik, (2005-03-05) ”Svart eller vit avgör framtiden- I det segregerade Brasilien sätter många 
hoppet till kvoterade universitetsplatser”, Göteborgs-Posten, s.22 
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Enligt Hagerman anser vi svenskar oss vara längre fram i utvecklingen än våra europeiska 

grannar när det gäller demokrati, social välfärd och generell samhällsutveckling skriver 

Sandmark. Dessa tankar utmynnar ofta i motstånd mot EU och europeisk integration, något 

som Hagerman menar kan komma att leda till främlingsfientlighet.86   

   Är det så att vi svenskar anser oss vara bättre än andra? Stämmer detta innebär det att 

människor inte anses ha samma värde. Frågan är vad som gör oss svenskar bättre än andra 

människor och vem som kan svara på det. Att diskussionen kring uppdelning av människor 

existerar står i alla fall klart, hur den sedan slutar återstår att se. Förhoppningsvis kommer den 

inom en snar framtid att upphöra på grund av erkännandet av människors lika värde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Sandmark, Björn, (2006-08-16) ”Ny historia om svensk rasbiologi”, Göteborgs-Posten, s. 82 
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Slutdiskussion 
 
Under andra världskriget blev rasbiologin ett sätt för den vite mannen att hävda sin storhet. 

När inte längre Guds ord var tillräckligt för att hindra andra än just den vite mannen från att 

tillskansa sig rättigheter vände man sig till naturen. I och med rasbiologin kunde man med 

hjälp av vetenskap bevisa att den vite mannen var den ideala människan och att det fanns 

grund för diskriminering av andra folkgrupper. Kanske är det samma sak som författarna till 

The Bell Curve vill göra. Genom att hävda att svarta människor skulle vara mindre intelligenta 

än vita skapar de en grund för uteslutning av svarta i samhället eftersom de menar att 

påståendet är vetenskapligt bevisat. Detta med hjälp av resultat från IQ-tester, tester som 

mäter en människas intelligens. Detta trots att det inte ens finns någon vetenskaplig enighet 

om vad intelligens faktiskt är. Samtidigt som de menar att kastsamhället är ett problem skiljer 

de på svarta och vita samt rika och fattiga människor. Detta visar på deras resonemangs 

motsägelsefullhet.  

   Traditionen av synen på tester som en vetenskaplig grund för uppdelning av människor är 

lång. Vad författarna gör i The Bell Curve är att de använder sig av gamla läror som de 

modifierar för att passa dagens syn på vetenskap. Detta är ett tydligt exempel på det som 

Anders Ekström menar att representationer innebär. Författarna ägnar sig inte åt ett passivt 

återberättande, de använder historiska tankar som de sedan delvis gör till nya.  

   Författarna menar att samhället inte borde följa den komplexa tekniska utvecklingen utan 

tvärtom borde göras enklare. Detta för att passa de som är mindre intelligenta, vilket är en 

minst sagt pessimistisk människosyn.  

    Det är anmärkningsvärt att de valt att förlita sig så pass mycket på siffror från tester. Med 

hjälp av dessa siffror vill de säga något om verkligheten, en verklighet som kanske inte alls 

stämmer med siffrorna. För hur kan man vetenskapligt bevisa statistikens äkthet? Detta är en 

fråga som inte författarna besvarar, istället blir man som läsare förvirrad av alla siffror och 

procentsatser. Med hjälp av siffror som, enligt författarna, är vetenskaplig fakta förklaras 

skillnader i värderingar mellan människor med olika hudfärg. För att förklara hur människor 

väljer att skaffa barn använder sig författarna av siffror som visar hur många barn som föds 

utanför äktenskap. Siffror som är hämtade från ett test vilket återigen väcker frågor kring test 

och vad de kan sägas berätta om verkligheten. I nästa steg kan man vända sig till vilka test de 

har valt ut att ha med och analysera, de flesta tester de använder som underlag för sina 

argument visar på att svarta är mindre intelligenta än vita. Hur författarna kommit fram till 

antagandet om att det för svarta inte är en norm att skaffa barn inom äktenskapet framgår inte 
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i texten. Det blir därmed ett tydligt exempel på en åsikt som författarna förmedlar istället för 

något vetenskapligt. 

    Författarna presenterar fakta som i princip innebär att biologiska skillnader motiverar 

somligas dominans över andra. Man kan dra slutsatsen att författarna söker en legitimering av 

uppdelningen av människor, i och med sättet de skriver på. De letar efter fakta som stärker 

deras teorier, vilket är det som författarna har fått mycket kritik för. Samtidigt väljer de att 

inte presentera fakta som bevisar motsatsen och i vissa fall väljer de att inte ens ifrågasätta om 

faktan stämmer överens med deras argument. Vid ett flertal tillfällen i boken väljer författarna 

att gardera sig genom att skriva ”i de flesta fall är det så här” eller ”vanligtvis är det så”, vilket 

de sedan bygger sina slutsatser på. Detta betyder att de kanske drar helt fel slutsatser om det 

nu inte skulle vara så som de menar vanligtvis sker. Det finns stor risk att läsaren har glömt 

bort garderingarna när slutsatsen skrivs, vilket leder till att läsaren tror att författarna har mer 

belägg för sina slutsatser än vad de egentligen har. 

   Vilken roll spelar egentligen pseudovetenskap i dagens samhälle och hur mycket kan den 

påverka? The Bell Curve skulle mycket väl kunna användas som argument för de som menar 

att svarta är mindre intelligenta än vita. Samtidigt som de i inledningen beskriver sin rädsla 

för att bli anklagade för rasism handlar boken om hur vita är mer intelligenta än svarta, något 

som är svårt att inte uppfatta som rasistiska tankar. Författarna säger sig själva använda sig av 

vetenskap, vilket innebär resultaten av IQ test. Samtliga diagram och tabeller de visar i boken 

gör att man övertygas om att detta är en vetenskap vilket är genomgående i hela boken. Att 

använda sig av statistik kan vara både bra och dåligt men faktum är att någon måste tolka den. 

Hur man gör denna tolkning kommer självklart att bero på vilka uppfattningar man har sedan 

tidigare. 

   Några av de påståenden som författarna framför är att intelligenta människor dras till andra 

intelligenta människor vilket leder till skapandet av en samhällsklass där endast smarta 

människor är medlemmar. På grund av att intelligenta människor har bättre jobb än de mindre 

intelligenta människorna isoleras de från resten av befolkningen. I och med att de i sina 

arbeten hålls borta från butiksgolv och byggnadsplatser och omgärdas av tekniska artefakter 

stimuleras de att arbeta bättre. Vidare menar författarna att framgång hör ihop med hög 

intelligens vilket i sin tur beror på en människas gener. Alltså, den smarta vinner i kampen 

mot den mindre smarta, en tanke helt i linje med Darwins evolutionslära där den starkare 

arten konkurrerar ut den svagare. Författarnas resonemang är därför socialdarwinistiskt, i 

deras samhälle är det de smartaste människorna som tillsammans skapar bäst förutsättningar 
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för varandra, vilket sedan leder till ett naturligt bortfall av de mindre smarta människorna, 

vilket i sin tur är något författarna vill se. 

   Varför skrevs då The Bell Curve? Vi kan endast spekulera kring svaret på denna fråga med 

hjälp av författarnas egens beskrivning av bokens innehåll. Klart är att den skulle kunna 

fungera som ett effektivt underlag för att hävda att den amerikanska staten inte bör satsa 

pengar på svarta amerikaner, de är för ointelligenta för att det ska löna sig.  

   En orsak till skrivandet av boken skulle kunna vara viljan att legitimera den rådande 

samhällsordningen. En ordning där svarta har det sämre än vita, vilken författarna använder 

sig av dåtidens tankar såsom Darwins utvecklingslära för att förklara. Tanken om ”starkast 

vinner” blir i The Bell Curve till ”smartast vinner”. Genom att referera till historien skapar de 

en grund som de sedan bygger vidare på med hjälp av framförallt statistik vilket är ett 

exempel på hur historiska tankar blir till något nytt i en ny tid. Detta på grund av att det som 

var sant då inte nödvändigtvis är sant idag. Då författarna använder sig av historiska 

vetenskapliga argument tillförs, såsom Anders Ekström menar, ny mening. Ett motiv som har 

nämnts av författarna själva är att de med boken ville berätta för alla vita amerikaner som är 

rädda för att de är smygrasister att så inte är fallet. Budskapet blir att de säger till de 

människor som har rasistiska tankar att de är befogade, vita är smartare än svarta. Är inte det 

rasism även om man kallar det vetenskap? 

    Vetenskapen har stort inflytande på människan idag, det är den vi litar på och vi har stort 

förtroende för våra forskare och vetenskapsmän. Men ska vi verkligen vara så godtrogna? Vi 

är alla människor, även vetenskapsmännen, med olika erfarenheter, värderingar, tankar och 

utbildning. Men det kanske inte spelar någon roll om det nu är som författarna menar att det 

är det genetiska och biologiska som visar vilka vi är och att vi inte kan förändras som 

människor, det är naturens gång. Förr använde sig människan av Gud för att förklara 

förhållanden för varandra. Är vetenskapen dagens motsvarighet till detta i en värld där 

religion har fått mindre betydelse? Med hjälp av forskningsresultat och diverse studier kan 

man motivera både det ena och det andra. I The Bell Curve söker författarna efter en 

vetenskaplig förklaring till skillnader mellan människor med olika hudfärg, detta i en tid då 

den ideale amerikanske mannen är vit och medelklass.  
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