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Rasbegreppet har va-
rit tabubelagt i Sveri-
ge under mer än 40 år. 
Antologin Ras och vit-
het vill bryta tabut ge-
nom att belysa hur just 
ras och vithet samspe-
lar i Sverige. Fria pra-
tade med redaktören 
Tobias Hübinette.

I den nyutkomna antologin Ras 
och vithet tar sig svenska fors-
kare, konstvetare, idéhistoriker 
och etnologer an fenomenet ras 
i en speciikt svensk kontext. 
Det är den första boken i sitt slag 
inom forskarvärlden, någonting 
som enligt antologins redaktör 
Tobias Hübinette beror på Sve-
riges unika historia kring frågor 
om ras.

– Det skedde någonting på 60- 
och 70-talet i Sverige som gör att 
vi i dag beinner oss i en situa-
tion då begreppet ras är tabube-
lagt. Samhällets elit bestämde 
sig för att frågor som rör ras i 
relation till Sverige inte var ak-
tuella längre. Tidigare ansågs 
dessa frågor vara extremt vik-

tiga, från 1910-talet ända in på 
1960-talet var den svenska eliten 
besatt av ras, men därefter tänk-
te man om och bestämde sig för 
att ras inte är aktuellt i relation 
till ”oss” och Sverige. 

 
TOBIAS Hübinette fortsätter.

– Det man sa var i princip ”vi 
svenskar må ha hållit på med 
rasfrågor, men 
nu ska vi istäl-
let engagera 
oss för rättvi-
sefrågor i rela-
tion till exem-
pelvis tredje 
världen”. Man 
bestämde sig 
därmed för att 
bekämpa det 
rasförtryck 
som andra ”vita” folk ägnar sig 
åt, det vill säga amerikaner, brit-
ter och fransmän. Genom den 
helomvändningen blir ras tabu 
i relation till Sverige. Det är allt-
så fullt möjligt att prata om ras-
frågor i relation till andra län-
der, men inte till Sverige.  

 
På DET VISET särskiljer sig Sve-
rige från resten av världen i frå-

ga om ras. Från att enligt Tobias 
Hübinette ha varit besatta av att 
analysera ras gick Sverige till att 
förespråka ett slags ”färgblind” 
antirasism som inte ser ras och 
hudfärg.

– Efter att ha varit så upptag-
na av ras innan 1970-talet, näs-
tan på nivå med Nazityskland, så 
blir vi avantgardet i världen när 

det kommer till 
anti rasism. 1921 
be stämmer sig 
svenska staten 
för att inrätta 
världens första 
forskningscen-
ter om ras. År 
2001, bara 80 år 
senare, bestäm-
mer sig samma 
land och riks-

dag för att avskaffa ordet ”ras” 
som första land i världen att 
göra det.

 
TOBIAS HüBINETTE OCH de an-
dra som arbetat med antologin 
Ras och vithet framhåller vik-
ten av att återinföra samtalet 
kring ras i den svenska debat-
ten. Inte för att i sig poängtera 
olika rasindelningar, utan för att 

ras indelningar redan görs i dag 
och behöver adresseras.

– Utseende-aspekten följer all-
tid med när vi pratar om etnici-
tet och kultur. Det första vi ser 
hos en främmande människa är 
kön och ras, vi behöver inte ens 
fundera utan vi ser det direkt. 
Kön och ras är de enda två sto-
ra sociala kategorierna som är 
kopplade till kroppen. Det inns 
förstås undantagsfall, till exem-
pel ”mixed race” och transperso-
ner. Dessa har rätt att erkännas, 
men för majoriteten är kön och 
ras inristat på kroppen. 

 
ANTOLOGIN äR tänkt att läsas av 
både studenter och en intresse-
rad allmänhet. Texterna är alla 
akademiska i sitt slag och fyller 
ett tomrum inom svensk forsk-
ning enligt Tobias Hübinette.

 – Ämnena spretar måhända 
en del; alltifrån förorter till frå-
gor om ras och vithet i konst-
sammanhang. Men det alla ka-
pitel har gemensamt är att de be-
handlar Sverige och svenskhet. 
Det är det vi som har jobbat med 
boken har saknat.

ROJIN PERTOW

”Ras och kön är  
inristade på kroppen”

Det första vi 
ser hos en 
främmande 
människa är 

kön och ras.

Tobias Hübinette

Färre lånar böcker
Färre svenskar lånar böck-
er på bibliotek, samtidigt 
som andelen besökare ock-
så sjunker. Det visar en rap-
port från Kungliga bibliote-
ket. I takt med färre lån och 
besökare minskar även bib-
liotekens bestånd. Antalet 
utlånade e-böcker ökar dock 
med 25 procent jämfört 
med i fjol.

 

Working girl blir 
musikal
Cyndi Lauper, sångerskan 
med hitlåten Girls Just 
Want To 
Have Fun, 
ska skriva 
musiken 
till en mu-
sikalver-
sion av il-
men Wor-
king Girl 
från 1988. Filmen handlar 
om en kvinna som kämpar 
med sin karriär i ett sex-
istiskt och misogynt sam-
hälle.

 – Kvinnor kämpar fort-
farande för grundläggande 
rättigheter och lika lön, sä-
ger Cyndi Lauper till New 
York Times.

 

Saudiarabien 
blockerar al-Jazeera
Tv-kanalen al-Jazeera, med 
säte i Doha Qatar, stängs 
ner i Saudiarabien. Bakgrun-
den är den pågående diplo-
matiska konlikten i områ-
det. Saudiarabien, Egypten, 
Jemen, Förenade arabemira-
ten samt Bahrain har sedan 
sedan en tid tillbaka bru-
tit diplomatiska förbindel-
ser med Qatar då de ankla-
gats för att stödja terrorism, 
skriver SVT.

 

Chers liv blir  
musikal
Sångerskan Cher ger 
sig också in i musikal-
branschen. 
På Twit-
ter skriver 
stjärnan 
”Lade just 
på luren 
med musi-
kalens re-
gissör och 
manusförfattare. Det blir en 
teaterföreställning med skå-
despelare, dansare, sånga-
re!! Kommer till Broadway 
2018”. Regissör blir Jason 
Moore, som tidigare regisse-
rat Pitch Perfect.

”Syftet med antologin är att att föra ett konstruktivt samtal om ras och rasism i Sverige”, säger Tobias Hübinette, redaktör för antologin Ras 

och vithet.

FO
TO

: W
IK

IM
ED

IA
 C

O
M

M
O

N
S

FO
TO

: J
O

EL
 R

YA
N

/A
P/

TT
FO

TO
: C

H
RI

S 
PI

ZZ
EL

LO
/A

P/
TT


