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Samtida etniciteter 

Aleksandra Ålund 

... vi föreställer oss att varje grupp utvecklar sin 

kulturella och sociala form i relativ isolering ... 

under en historia av anpassning genom uppfin

ning and selektiva lån. Denna historia har ska

pat en värld av skilda folk, vart och ett med sin 

egen kultur och vart och ett organiserat i ett sam

hälle som legitimt kan isoleras för att beskrivas 

som en ö för sig själv. 

Fred rik Barth 

Sverige är i dag ett uttalat mångetniskt sam
hälle. Svenskarna är (liksom invandrade" nya" 
svenskar) människor med sammansatta iden
titeter som speglar inflytelser från flera olika 
sociala och kulturella tillhörigheter. Men det 
svenska samhället håller på att indelas efter 
etniska linjer och åtskillnader i fråga om bo
ende, arbete, makt och sociala livskarriärer. 
Social ojämlikhet förstås allt oftare i termer av 
kulturell olikhet, och kultur, liksom etnicitet 
tenderar att förstås i statiska termer. I "den 
globala kulrurtrafikens" (Hannerz 1989) ride
varv kan kulturer inte längre reduceras till ho
mogena, åtskilda och distinkta enheter; kul
turer avgränsas inte av nationer, regioner eller 
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lokalsamhällen. Kultur ska i stället förstås som 
en symbolisk manifestation av interrelaterade 
och interaktiva nätverk, framsprungna i spå
ren efter migration av människor och diffu
sion av livsstilar. Detta innebär att vi måste 
uppmärksamma och ta fasta på de kreativa 
transkulturella processer som är förbundna 
med det mångetniska och mångkulturella sam
hällets livsvillkor. Detta är utgångspunkten 
och temat för denna artikel. Men först något 
om utvecklingen av etnicitet som begrepp och 
samhällsform. 

Etnicitet i förändring 

Etnicitet är ett föränderligt socialt fenomen, 
som ständigt skapas och återskapas (Sollors 
1989). Men detta innebär inte att de etniska 
identiteter och konflikter som i dag uppträ
der för den skull är mindre reella. Det som 
måste uppmärksammas är att de etniska iden
titeter och tillhörigheter som skapas inom ra
men för det mångkulturella samhällets varia
tionsrikedom på inget sätt är "rena", ursprung
liga eller förbundna med ett fixerat förgånget, 
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utan med samtidens dilemman och konflik
ter. Nya urbana etniciteter karakteriseras av 
instabila identireter (Hall & du Gay 1996) och 
en anmärkningsvärd öppenhet inför möjlig
heten att förbinda tid och rum, lokalt och glo
balt, samt olika kulturella idiom och signaler 
(Sollors 1989, Ålund 1994). Men de karakte
riseras också av en ökande politisering och 
mobilisering av det kulturella som symboliskt 
kapital. Detta kommer bland annat till uttryck 
i sociala rörelser som riktar sig mot social ute
stängning (social exclusion), diskriminering och 
raS!Sm (Schierup 1993, Rex 1995, Ålund 
1997). 

Etnicitet som begrepp är både en gammal och 
en ung företeelse. Begreppet etnicitet är här
lett från det grekiska ordet ethnicos, som i an
tiken betydde hedning eller vilde, och beteck
nade utanförstående människor eller kulturella 
främlingar (Sollors 1986, Fitzgerald 1992, 
Hutchinson & Smith 1996). Begreppet har 
fram till i dag behållit sin ursprungliga kon
notation av kulturellt främmande; gruppermed 
minoritetsstatus, lägre klasser eller just mi
granter. Detta kontrasterande drag är centralt 
om man vill ge ett perspektiv på den fortfa
rande allmänt utbredda uppfattningen att etni
citet inte hänför sig till den dominerande grup
pen. Kanske bidrog den i nationalromantiken 
förankrade kontrastiva betydelsen av etniskt, 
som ett särdrag hos ras, Volk eller nation, till 
att begreppets betydelse vidgades. Trots detta 
har dess ursprungliga referens till de Andra, 
som utanförstående, som tillhörande "den 
'icke-traditionella', och den religiösa kon
notationen av 'hedning'" (Sollors 1986: 25) 
bevarats. Den traderar fortfarande vår samtid 
och livsvillkoren for den moderna främlingen 
(Ålund 1995). 
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1 den moderna vetenskapen utvecklades etni
citet som ett självständigt begrepp först på 
1960- och 1970-talet. Det förbinds med glo
bala ekonomiska och politiska processer och 
spänningar, med nya etniska rörelser och mot
stånd, och växer fram inom ramen för antiko
lonial kamp, migration och invandring. Nya 
verkligheter kräver nya begrepp som reflekte
rar förändring av verkligheten. "Det nya or
det är 'etnicitet', och den nya användningen 
är att termen 'etnisk grupp' vidgas från att 
beteckna minoritetsgrupper och undergrupper 
i samhällets marginaler ... till viktiga element 
i samhället" (Glazer & Moynihan 1975: 5). 
Etnicitet kom i ökande grad att omfatta so
ciala och kulturella relationer mellan majori
tet och minoritet samt reglering av kultur
pluralism i det mångetniska samhället. I en 
vidare, såväl akademisk som politisk, mening 
relateras etnicitet till kritik av assimilationism 
och till erkännande av kulturella olikheter 
(jämför Taylor 1995, Vermeulen & Govers 
1994). Det har hävdats att termen etnicitet 
marginaliserat begreppen assimilation och ac
kulturation, även om den inte helt lyckats att 
ersätta dem (Vermeulen & Govers 1994). 

Begreppet etnicitet refererar inte till något 
enherligt fenomen. Det bär på en kvardröjande 
vaghet; vad som är "erniskr" bestämt socialt 
handlande är innehållsligt inte givet på för
hand, vilker Max Weber (1967) påpekade re
dan vid sekelskiftet. En samstämmighet som 
delas av de flesta forskare i fråga om etnicitet 
är att begreppet refererar till gruppbildning, 
kulturell och/eller social gränsdragning mel
lan "oss" och "de Andra", identitet, känsla av 
samhörighet, symbolgemenskap och så vidare. 

Men kvardröjande dispyter om kulturens och 
den sociala strukturens roll i relation till 
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etnicitet visar inte bara på mångfalden av tolk
ningar utan även på mångfalden av uttryck 
for det som kallas etniska fenomen. Är etnicitet 
något ursprungligt och (mono)kulturellt? El
ler något föränderligt, i olika historiska situa
tioner socialt skapat? Kan etnicitet även ses 
som ett transkulturellt fenomen? 

Konstruktivister och primordialister 

Denna dispyt aktualiserar den skiljelinje i den 
akademiska debatten som, förenklat uttryckt, 
går mellan så kallade konstruktionister och 
primordialister. 

Konstruktivisterna uppfattar vanligen etnicitet 
som frambringad genom historiska processer, 
konstruerad som ett socialt snarare än ett kul
turellt fenomen. De fokuserar på sociala pro
cesser och ser alltså etnicitet som en process och 
som ett föränderligt, situationsbundet feno
men (Hannerz 1974, Mirchell 1956). Etnicitet 
uppfattas därmed som en form av social orga
nisation och förhandling i sammanhang där 
olika sociala grupper interagerar(Barth 1969), 
och bildande av politiska intressegrupper på 
basis av etnisk tillhörighet är vanligt (A Cohen 
1974). Etnicitetens symboliska laddning- och 
den sociala innebörden av olika symboler for 
såväl inre identifikation som yttre avgränsning 
och markering av kulturella skillnader - blir 
då uppenbar. 

Medan konstruktivisterna tenderar att särskilja 
kultur och etnicitet och fokusera på sociala 
processer och förändring, ser primordialister
na å sin sida kultur och identitet som oskilj
aktiga och som centrala delar av etnicitetens 
gestaltning. Primordialisterna betonar en ur
sprunglig identitet i termer av kulturell konti-
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nuitet med det förflutna och en genuin gemen
skap som baseras på ursprung. Ofta anses 
språk, tradition, religion och territorium bilda 
bas for etnisk identitet. Etnicitet blir härige
nom likställt med en sorts "etniskt arv". Etni
citet ges, i en sådan förståelse, en förutbestämd 
existens som något i sig självt givet, som för
medlas mellan generationer som en sorts ned
ärvt kulturbagage. Härmed reduceras etnicitet 
till något som alltid har funnits i färdigt skick. 

Denna statiska definition av etnicitet har -
trots en omfattande kritik av dess begräns
ningar och följder - varit allmänt utbredd i 
vardagliga och institutionella sammanhang i 
Europa, 1 inte minst i Sverige. 

Etnicitet som socialt fenomen 

Den banbrytande uppgörelsen med den kul
turella determinismen och den primordiala 
synen på etnicitet (det vill säga som något ur
sprungligt och fundamentalt) formulerades i 
en antologi, som under redal.;::tion av Fredrik 
Barth utkom 1969 med titeln Ethnic Groups 
and Boundaries och undertiteln Social Orga
nisation oj Cu!ture Dijference. Bokens förfat
tare slog fast att etnicitet uttrycker sociala, 
snarare än kulturella, processer och - som un
dertiteln gör gällande - kan förstås som just 
social organisering av grupper på grundval av 
kulturella skillnader. 

Vad är kultur i ett sådant perspektiv? Kultur 
är ett mänskligt skapelseverk, lika effektivt 
förankrat i delad social samstämmighet (ut
tryckt i kollektiva representationer som språk, 
symboler, ritualer, institutioner etcetera) som 
i materiella orsaker, skriver Barth (I 989: 123). 
Det sociala och det kulturella är sammanflä-
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tade och föränderliga, och därför kan kultur 
inte tolkas som en enhetlig och slutgiltig pro
dukt av fastställda symboler och meningar 
(Barth 1989: 122). Genom kulturella repre
sentationer förmedlas olika erfarenheter, som 
är relaterade till en social positionering i ter
mer av kön, klass, ålder etcetera. Dessa ligger 
till grund för gestaltningsvariationer också av 
etnisk identitet bland enskilda medlemmar av 
"etniska grupper". Etnicitet är därför ett 
dynamiskt fenomen, sammanflätat med klass, 
kön och ras (se också Anthias & Yuval Davis 
1983, 1992, Hall 1992, Ålund & Schierup 
1991). 

Varken kultur eller etnicitet kan således defi
nieras som klart avgränsade och internt en
hetliga kategorier med en enda och ursprung
lig källa (jämför Barth 1989 och 1994). Verk
lighetens kulturella konstruktioner springer 
snarare fram ur olika källor och sprider sig i 
många strömmar. Detta bör ses i ljuset av sam
tidens intresse för kulturella identiteter och 
"föreställda gemenskaper" (jämför Anderson 
1993), samt problem förbundna med tolk
ningar av dessa. Kollektiva föreställningar 
handlar ofta om en nutida kamp för den egna 
historien, snarare än om ett uråldrigt arv som 
gör att folkgrupper framträder som etniska 
grupper. 

Mycket i dagens historieskapande - bland ri
valiserande etniska grupper,, som till exempel 
i före detta Jugoslavien - handlar också om 
historierevisionism. Det finns en rad problem 
förbundna med hur de som analyserar före
ställda gemenskaper "föreställer sig" och tol
kar föreställningar, påpekar Barth. Föreställ
ning betyder till exempel inte att hela "grup
pen" får de egenskaper som enskilda medlem
mar föreställer sig. "Vi måste alltså ta med 
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retoriken och föreställningarna som viktiga 
data i analysen av etniska grupper, men utan 
att godta människors föreställningar som en 
analys av förhållandena." I annat fall är risken 
stor att man tillskriver en grupp människor 
vissa egenskaper; "homogeniserar dem och 
essentialiserar dem" (Barth 1994: 176). I för
längningen betyder detta att forskaren förmed
lar "en fiktion som far konsekvenser, genom 
att de [undersökta individer/grupperna] för
håller sig till den och handlar utifrån den" 
(ibid). 

Jag har i ett flertal sammanhang diskuterat 
motsvarande problem med "definitionernas 
makt" (Ålund 1988, 1994, 1994a) vad gäller 
nutida forskning om invandrare. När kultur 
betraktas som något oföränderligt, som en fast 
essens, det vill säga reduceras till en kärna av 
statiskt definierade egenskaper, far detta följ
der för den diskursiva konstruktionen av "in
vandrare". Med beteckningen "invandrare" 
kategoriseras människor i "kultur(er)" som 
vanligen förstås som traditionella och lägre stå
ende i förhållande till den avtraditionaliserade 
svenska "kulturen", som samtidigt tenderar att 
framträda som enhetlig och modern. 

De kulturgränser som härigenom formuleras 
- och som ofta bygger på en etnocentrisk 
kontrastering av traditionellt och modernt -
understöder uppkomsten av social skiktning, 
kategorisering och rangordning av människor 
efter etniska linjer. Gränsdragning bygger på 
ett samspel mellan det kulturella och det so
ciala. Barth (1994) problematiserar det så här: 
Hur skapas de gränser som leder till konstruk
tion av etniska grupper? 
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Etnicitet som transkulturellt 
fenomen 

I samtida etnicitetsforskning omtalas Ethnic 
Groups and Boundaries (Barth 1969) i både 
erkännsamma och kritiska ordalag. Å ena si
dan har detta verk bidragit till en förskjutning 
av etnicitetsforskningens perspektiv - från en 
statisk till en interaktionistisk och relationell 
förståelse av etnicitet. Etnicitet har skilts från 
kultur, och såväl etnicitet som etnisk identitet 
har betraktats som aspekter av social organi
sation och inte av kultur. Å andra sidan har 
denna utveckling, skriver Vermeulen och Go
vers (1994), resulterat i en viss underlåtenhet 
att studera kultur i relation till etnicitet. Med 
tiden har forskningen om kultur genomgått 
en liknande förändring - från statiskt till dy
namiskt- och kulturens komplexa relation till 
etnicitet har samtidigt kommit i fokus. Sär
skilt har begreppet "gräns" och dess relation 
till olika sorters identiteter debatterats. Kul
tur och etnicitet har nu kommit att relaterats 
till varandra och till andra sociala kategorier 
som kön, klass och identitet. 

Det komplexa samspelet mellan sexism, rasism 
och etnicitet har internationell feministisk 
forskning påvisat - inte minst på senare tid. 
Genom en omfattande kritik av olika typer av 
reduktionism (till exempel biologisk determi
nism och kulturessentialism) ifrågasätts före
ställningar om identitet som något homogent. 
Därmed blottläggs också interrelationen av 
olika former för förtryck- som rasism, sexism 
och klassförcryck (jämför Anchias & Yuval
Davis 1983, 1992). Den sociala konstruktio
nen av etnicitet uppmärksammas och relate
ras till globala processer, kulturella hierarkier, 
diskriminering, politiskt och medborgerligt 
utanförskap. 
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I spåren av det ökande intresset för globalise
ringsprocesser- och dit hörande världsomfat
tande massmigration och transnationella nät
verk- har begrepp som diaspora kommit att 
fokusera nya rumsliga ramar för framväxten 
av identiteter, kulturer och etniciteter (Han
nerz 1989, Clifford 1994, Cohen 1987, 1995). 
Forskningens uppmärksamhet har med tiden 
förskjutits mot mångetniska urbana kontexter. 
Politisk marginalisering och diskriminering av 
invandrare och (med tiden, deras position som 
nya) etniska minoriteter har lett till nya for
mer för etnisk mobilisering och politisering 
av sociala rörelser (Castles 1984, Casdes & 
Miller 1993, Rex 1973, Rex & Drury 1994). 

Men det är företrädesvis den brittiska akade
miska traditionen av "cultural studies" - med 
Stuart Hall som den mest prominente före
trädaren - som har bidragit till en ny syn på 
kultur, identitet, etnicitet och ras som 
komplext interrelaterade fenomen. Paralleller 
har dragits mellan etnicitet och ras, och den 
sociala konstruktionen av etnicitet (liksom ras) 
fokuserats. Etnicitet, skriver Hall (1992: 255), 
"korsas och korsas ständigt på nytt" med an
dra sociala kategorier som ras, klass och kön. 
Begreppet identitet definieras som "fragmente
rat och brutet; aldrig singulärt utan mångfal
digt konstruerat över olika diskurser, prakti
ker och positioner, som ofta skär varandra och 
står i ett fientligt förhållande till varandra" 
(Hall & du Gay 1996: 4). I motsats till en 
essentialistisk förståelse impliceras här en för
ståelse av identitet som föränderlig, "strategisk 
and positionell" (ibid: 3) - "detta identitets
begrepp anger inte närvaron av någon stabil 
jagkärna, som utan förändring går genom his
toriens alla skiftningar" (ibid). 

Kulturer och kulturella identiteter som urveck-
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las i mångetniska och mångkulturella samman
hang är nya i förhållande till utvandringens 
världar. Kulturella korsningar manifesterar nya 
identiteter, etniciteter och (politiska) solida
riteter. Homi K Bhabha (1994, 1996) fram
häver betydelsen av "kulturell hybridisering" 
och påpekar att "hybrider ... rymmer möjlig
heten av nya världsuppfattningar, med nya 
'inre former' för förnimmelse av världen i ord" 

(Bhabha 1996: 58) 3 Vid hybrida identiteter 
rör det sig om forhandlingar kring en diskur
siv dubbelhet. Den nya "rösten" uttrycker 
bildandet av strategiska solidariteter, och be
greppet hybriditet beskriver "konstruktionen 
av en kulturell auktoritet under förhållanden 
av politisk fientlighet eller ojämlikhet". Hyb
rida strategier "använder den partiella kultur 
från vilken de härstammar till att konstruera 
visioner av gemenskap, versioner av ett histo
riskt minne, som ger narrativ form åt de 
minoritetspositioner som de intar: insidans 
utsida, delen i helheten" (ibid). Dessa - fort
farande osynliggjorda och därmed "utrade
rade" - identiteter (Hall & du Gay l 996) och 
etniciteter måste erkännas. De representerar 
"delade kulturer" och utgör förbindelselänkar 
mellan kulturerna. De pekar mot omöjlighe
ten av såväl kulturella "uppdämningsåtgärder" 
som kulturella gränsdragningar i syfte att hejda 
hybridiseringen (Bhabha 1996). 

Den anti-essentialistiska kritiken av forsk
ningen om kultur och identitet ledde till att 
fokus flyttades från identitet till identifikation 
- delade villkor och visioner för olika indivi
der och grupper. Intresset inriktades på hur 
identifikationen bildar grund för nya solida
riteter och allianser (Bhabha 1996; Gilroy 
1987, 1993; Hall 1987, 1992). Men också nya 
åtskillnader - distansering, sekterisering och 
så kallad fundamentalisering - kom att upp-
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märksammas. De kulturella korsbefruktningar 
och de nya sociala gemenskaper som Hall 
(1992) betecknar som "nya etniciteter", rym
mer inneslutande processer. Gruppbildningar 
som bygger på uteslutning av" de Andra" och 
inneslutning av "oss" i en gemenskap, före
ställd som baserad på en ren och ursprunglig 
kulturkärna, eller en "essens", har etiketterats 
som "etnisk absolutism" (Gilroy 1987, 1993). 

Sammantaget betyder detta att etniciteten, å 
ena sidan, kan uppträda som en förbindelse
länk mellan olika kulturer; ett nytt kulturkitt 
som kan utgöra den symboliska grunden för 
nya transkulturella sociala och politiska ge
menskaper (Hall 1987, 1992; Ålund 1995, 
1997). Men den kan också, å andra sidan, 
fungera som en fal{tor för social uteslutning 
och" etnisk rensning", en regressiv form av na
tionalism och av nationell och kulturell iden
titet. 

I det perspektivet är framväxten av "nya 
etniciteter" (Hall 1992) frukten av kulturell 
diffusion, tids- och rumsmässig kompression 
och social exklusion. Vi kan inte studera da
gens människor och kulturer genom lupp, som 
om det vore ett förstelnat "etnografiskt pre
sens", utan att synliggöra samtidens komplexa 
kulturprisma (Hannerz 1989: 205). Men vi 
kan inte heller förstå kulturmångfaldens dy
namik utan att förbinda den med den sociala 
ojämlikhetens fragmenterande, marginaliser
ande och åtskiljande krafter. Dessa är verk
samma bakom samtidens olika identitetsmäs
siga sekterismer, inte sällan uttryckta i etniska 
termer (Ålund 1995, 1997). 

Det betyder att vi måste uppmärksamma den 
kulturella identitetens sociala sammanhang. 
Identiteten, eller den individuella tillblivelsen, 
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speglar den sociala identifikationens villkor 
och förlopp, där skola, arbete, språk och var
dagslivets interaktioner lägger grunden för den 
sociala tillblivelsen. Det är det levda livets vill
kor som så att säga iscensätter identitetsbild
ningens drama, dess rum och symboliska for
mer. En fond för detta drama är de kulturella 
hierarkier som "ackompanjerar" den samhäl
leliga sociala differentieringen, oavsett om den 
kulturella rangordningen bygger på klass, kön, 
ålder, etnicitet eller ras. 

Noter 

1 Etnicitet introducerades i Europa via amerikansk so

ciologi, som dock importerat begreppets grundläg

gande kategorier (som etnisk identitet) från de cen

trala ideologiska kategorierna Volkoch Völkergeisti det 

tyska 1800-talets nationalromantik (Dittrich & Radtke 

1990). 
2 Barth 1989: 122, med hänvisning till Clifford & 

Marcus 1986. 
3 Bhabha (1996: 58) med hänvisning till Michail 

Bachtin. 
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-------- ~---KLASSIKER-~ 

Arbete och fritid i vardagslivet 

Henri Lefebvre 

Kritiken avvardagslivet har bedrivits på många 
olika sätt under historiens lopp: genom filo
sofin och kontemplationen, drömmen och 
konsten, den våldsamma, krigiska eller poli
tiska handlingen. Genom flykten och eska
pismen. 

Ett element förenade alla dessa former av kri
tik: de var verk av särskilt begåvade, klarsynta 
och aktiva individer (filosofen, poeten etce
tera). Denna individuella klarsynthet eller 
verksamhet rymde dock ett sken eller en illu
sion, det vill säga en djupare och mer fördold 
verklighet. Verken tillhörde i själva verket en 
tid och en klass vars ideer höjde sig över det 
vardagliga på det exceptionellas och det domi
nerandes plan. 

Kritiken av vardagslivet var således en kritik 
från de andra k!.asserna och återgavs väsentli
gen genom föraktet för det produktiva arbe
tet; i bästa fall var det fråga om kritik av den 
härskande klassens liv i namn av en transcen
derande filosofi eller dogm, som dock fortfa
rande hörde hemma i denna klass. Det är så 
man måste förstå kritiken av "världen" och 
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"det världsliga" från medeltiden och fram till 
den epok (det borgerliga 1700-ta!et) då det 
"världsliga" elementet trängde in i konsten och 
filosofin. 

En av de senaste formerna av kritik av var
dagslivet i vår tid har varit kritiken av det verk
liga genom det iiververkliga. Surrealismen läm
nade det vardagliga för att möta det fantas
tiska och det överraskande (samtidigt imma
nent och transcendent i det verkliga) och 
gjorde banaliteten till något outhärdligt. Det 
var en förtjänst, med en negativ sida: det tran
scendenta föraktet för det verkliga, till exem
pel för arbetet (den sedan länge ofrånkomliga 
brytningen mellan surrealister och marxister 
skedde vid ett minnesvärt möte hos Associa
tion des Ecrivains et Artistes Revolutionnaires 
apropå den sovjetiska filmen Vägen till livet). 

Den nutida människan, hon må vara förfat
tare eller ej, fortsätter dock på sitt sätt, spon
tant, att kritisera sitt vardagsliv. Och denna 
kritik av vardagligheten utgör en väsentlig del 
av vardagligheten; den sker i och genom friti
den. 




