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Debatt 

Vad etnicitet inte är 

Gösta Bågenholms debattinlägg »Vad är etnici
tet?» i Fornvännen 94 (Bågenholm 1999b) är 
ett sorgligt exempel på den enorma förvirring 
som den så kallade etnidtetsforskningen för
orsakar inom arkeologin. Denna förvirring 
bottnar i avsaknaden av tvärvetenskapliga stu
dier och bristen på kunskaper i historia, socio
logi och framför allt socialantropologi. 

Vill man debattera etnicitet i arkeologiska 
sammanhang bör man för det första vara påläst 
i den moderna socialantropologiska litteratu
ren för alt kunna definiera begreppen, för det 
andra försöka reflektera över och inte minst 
problematisera dessa fenomen och skilja etni
citet från andra begrepp (som etnocentrism, 
etnisk grupp, nationalism e t c ) , och för det 
tredje åtminstone kommentera de senaste 
årens reflektioner kring den kulturella identi
tetens betydelse i arkeologisk forskning (se re
ferenslistan). 

Att Bågenholm dessutom använder sig av 
ett föråldrat och tvivelaktigt språkbruk (som 
»människoras», »ras», »myter» etc.) och av en 
hel del fördomar (om olika människogrupper, 
se s. 276: »sydslaver» och »serber») minskar yt
terligare möjligheten att acceptera hans dog
matiska resonemang. 

Begreppet »ras» har dekonstmerats en gång 
för alla inte bara genom pågående genetisk 
forskning (Cavalli-Sförza & Cavalli-Sförza 1995), 
utan även genom problematiseringen av be
greppet samt insikten att rastanken inte är nå
gon förutsättning för konstruktionen av mänsk
liga identiteter (Smedley 1999). Dagens rasis-
ter har svårt att acceptera Cavalli-Sforza's rön. 
1997 var Europaåret mot rasism, fast rasbe
greppet förkastats av vetenskapen. Ännu an
vänds det av många sociologer som om det vo
re rationellt och berättigat. På detta sätt legiti
merar man rasbegreppet i det allmänna med
vetandet. Uppgiften att nå ut till den breda all
mänheten med information om rasbegreppets 
idéhistoria är kanske det väsentligaste - ty pro

blemen idag i de s.k. mångkulturella staterna 
bottnar inte i rasmotsätlningar utan i xenofobi, 
i rädslan lör det annorlunda, för De Andra. I 
USA finns idag ett lagförslag i kongressen om 
att lägga en femte kategori till de fyra existe
rande raskategorierna: »multiracial». Detta vi
sar det hopplösa och absurda i användningen 
av ett arkaiskt begrepp (Werbart 2000b). 

Naivt ställda politiska frågor och grovt för
enklade bilder av den komplicerade politiska 
situation i f.d. Jugoslavien (s. 276), kombine
rade med påståenden som »Jag argumenterar 
för att det är myter som sammanhåller olika et
niska grupper» (s. 273), gör det inte lättare att 
godta Bågenholms argumentation. »Förkla
ringar» av t.ex. Bosnien-konflikten i massme
dia tenderade till en »primitiv » förståelse av et
nicitet och identitet (se bl.a. Caplan 1994, s. 
38; Banks 1996, s. 165). Litteraturen i ämnet 
arkeologi, etnicitet och krig är idag omfattande 
(Povrzanovi 1993, Diaz-Andreu & Champion 
1996, Brown 1998, Werbart 2000a). 

Etnicitet eller kulturell identitet består inte 
av myter. Däremot finns det fördomar och my
ter om etnicitet, exempelvis de myter om romer 
och judar som återges i Bågenholm 1996. Även 
i Bågenholms doktorsavhandling (1999a) fram
förs hans ogrundade idéer om att etnicitet 
skulle skapas av myter. Han försöker även ar
gumentera mot min påstådda »förkärlek för 
multikultnralisin», en nniltikiiltiiralism som in
te existerar enligt Bågenholm. Att kommente
ra delta är både över min kompetens och un
der min akademiska värdighet. Därför har jag 
tidigare avstått från att recensera både han li-
cen-tiatsavbandling (1996) och hans doktors
avhandling (1999a). 

Litteraturen i ämnena etnicitet och kultu
rell identitet är omfattande sedan 1990-talet 
(se referenser med endast de viktigaste exem
plen), en litteratur som tydligen har förbigått 
Bågenholm. Felstavade namn på kulturer, för
fattare och tidskriftstitlar i hans inlägg (sid. 
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273, 275, 277) minskar ytterligare hans veten
skapliga trovärdighet. 

»Mitt bidrag till etnidtetsforskningen är 
dels att definiera ordet etnicitet som ett nomen 
actionis, dels att sätta etnicitet i samband med 
de myter som sammanhåller etniska grupper», 
hävdar Bågenholm (s. 276). Tyvärr har Bågen
holm varken definierat och problematiserat be
greppet etnicitet eller bidragit med någon vä
sentlig frågeställning lill etnidtetsforskningen. 

Det infekterade begreppet etnicitet har i so
cialantropologin för länge sedan ersatts av be
grepet kulturell identitet. Att dekonstruera et-
nicitetsbegreppet har blivit många socialantro
pologers och andra forskares ambition, jämför 
bl.a. Edward Said (1985), Marcus Banks (1996), 
Jonathan Friedman (1992, 1994) och Sian 
Jones (1997). Kulturell identitet som även ett ar
keologiskt fenomen uppmärksammades först 
under slutet av 1990-talet (Rowlands 1996, 
Werbart 1997a, 1999b, 2000b, 2000c, 200od). 

De mänskliga identiteterna består av olika 
element: individuella, sociala, etniska och kul
turella identiteter samt genus- och åldersiden-
titeter. En multikulturell identifikation är även 
den en identitet. Beroende på situation kan 
den moderna, historiska och förhistoriska 
människan ha haft flera identiteter, där förstå
elsen hos och interaktionerna med andra 
grupper var en förutsättning. 

Genom de senaste årens ansträngningar att 
granska genusrelationer, åldersrelationer och 
förhållanden sammankopplade med identi
tetsproblematiken i arkeologisk forskning, inte 
minst i form av symboliska meningar i den ma
teriella kulturen, har man börjat intressera sig 
djupare för olika uttryck för den kulturella 
identiteten. En viktig utgångspunkt är att iden
titeten inte är ett statiskt tillstånd utan att den 
kan förändras när de yttre omständigheterna 
ändras. 

Arkeologins roll i konstruktionen och legi
timationen av kollektiva identiteter har kom
mit att bli och fortsätter kanske att vara en av 
de viktigaste frågorna i arkeologisk teori och 
praktik. 

Definitionerna av etnisk identitet, etnicitet 
och etnisk grupp överlappar varandra, trots 
nya konstruktioner av kulturell identitet: 

Etnisk identitet - de aspekter av individens 
självuppfattning som kommer ur identifikatio
nen med en större grupp i opposition till an
dra, på grund av observerad kulturell differen
tiering och/el ler gemensam bakgrund 

Etnisk grupp - varje grupp av människor 
som ser sig själva som särskilda och/el ler upp
fattas som särskilda av andra med vilka de är i 
kontakt, på grund av deras uppfattning om kul
turell differentiering och/el ler gemensam 
bakgrund 

Etnicitet- alla de sociala och psykologiska fe
nomen som är associerade med en kulturellt 
konstruerad gruppidentitet (se Banks 1996; 
Jones 1997; Werbart 2000b). 

Etnicitetsbegreppet omfattar alltså sociala 
och kulturella processer som genomkorsar va
randra i identifikationen av etniska grupper 
och i interaktionerna mellan dem. Det globala 
sättet att förstå etnicitet syftar på en kollektiv 
kulturell identitet och används samtidigt för att 
beteckna ett dynamiskt, föränderligt och sam
hälleligt fenomen, inte nödvändigtvis relaterat 
till språk, territorium eller religion, ett feno
men inkluderande sociala kontakter och kul
turella interaktioner mellan människogrup
per, genus och ålder. Etnicitet behöver alltså 
inte ha något med begreppet »folk» att göra. 

Kulturell identitet är en process. Man kan 
byta identitet och man kan identifiera sig med 
olika samhällsgrupper. Begreppet kulturell 
identitet är därmed en förutsättning för mnlti-
kulliiralism i ett globalt system. Decentralise
ring av världssystemet och hegemoniernas för
svagning förstärker de kulturella identiteterna. 
Förstärkta hegemonier sammanhänger däre
mot med övergången från starka kulturella 
identiteter till svagare (Friedman 1994; 
('lifförd 1997; Werbart 1997, 1999, 2000b). 
Den dynamiska synen på kulturell identitet stu
derar samexisterande kulturer med signifikan
ta variationer samt interaktioner mellan dessa. 
Någon homogen kulturell identitet existerar 
inte. Genom att studera symboliken, mening
en och innebörden i den materiella kulturen 
kan man dra slutsatser om mångfald, plura
lism, variation och multikulturalism. Kulturell 
identitet är någonting som individer har och 
skiljer sig från den sociala positionen. I ett glo-
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balt perspektiv är den kulturella identiteten dy
namisk. Identitet är inte något som existerar, 
utan något som händer, med andra ord, den 
kulturella identiteten försvinner om den inte 
praktiseras. 

Skillnaden mellan kulturell och etnisk 
identitet består i att den etniska identiteten står 
för de särskiljande krafterna i etniska samman
hang, för det som förorsakar att olika sam
hällsgrupper vid kontakt med varandra upp
fattar sig som socialt och kulturellt distinktiva, 
och vilket leder till att etnicitet uppstår i för
hållandet mellan dessa grupper. När man där
emot talar om kulturell identitet syftar man till 
de aspekter av en grupps identitet som gör att 
denna »står för sig själv», d.v.s. ligger till grund 
för att en grupp kan uppfattas som distinkt. 
Kulturell identitet är med andra ord en förut
sättning för att man kan tala om en etnisk iden
titet. Samtidigt behöver kulturell identitet inte 
nödvändigtvis förknippas med etnicitet eller 
sociala kontakter. Det paradoxala i påståendet 
är att interaktionen med andra grupper kan 
påverka en grupps kulturella identitet (Fried
man 1994; Werbart 2000b). Den norske social
antropologen Thomas Hylland Eriksen hävdar 
att den politiska identiteten med lika rättighe
ter bör vara gemensam; mångfald och skillna
der ska råda på det kulturella området. Hans 
ständiga debattinlägg om etnisk och kulturell 
identitet, multikulturalism och etnocentrism 
håller diskussionen levande inte bara bland so
cialantropologer. I sina skrifter försvarar han 
varje människas rätt att inte tillhöra en be
stämd kultur (Thomas Hylland Eriksen 1991, 

' 9 9 2 . 1993. i 9 9 6 a . i 9 9 6 b ) -
Identiteter är förhandlingsbara och relativa. 

Självidentifikationen är flexibel, finns på flera 
nivåer samtidigt och förändras i förhållande till 
det sociala sammanhanget (Friedman 1992). 
Kulturellt kan identiteter upptas och överges 
utan att de sociala och ideologiska yttringarna 
förändras, och därför har kulturell identitet en 
förhandlingsbar och relativ karaktär. Ingen 
grupp med gemensam kulturell identitet lever 
i isolering eller avskild från andra. 
Förhistoriska kulturella identiteter och relatio
ner mellan olika grupper kan ses i indelningar 
mellan grupper. Ornamentstil är till exempel 

det aktiva materiella förkroppsligandet av den 
egna identiteten (Nordquist 2000). I historiska 
och förhistoriska tider har människor alltid be
tonat sin kulturella identifikation i sin mate
riella kultur, i sitt symboliska språk och i det 
skrivna språket. 

I en värld där politiska och demografiska 
förändringar orsakar transnationell rörlighet 
är det kanske möjligt att acceptera identiteter 
som producerade och reproducerade. De nu
tida förhållanden har även varit gällande i det 
förflutna. De förhistoriska samhällenas rörlig
het över stora geografiska territorier, den fysis
ka och den mentala kommunikationen, den 
kulturella identitetens multidimensionella ka
raktär, de blandade och komplicerade territo
riella och kulturella grupperna och samhälle
na; alla bildade en mosaik av multikulturella 
förhistoriska samhällen tvärs över politiska och 
etniska gränser (Werbart 2000b). 

Det är i sådan kontext den kulturella iden
titeten kan studeras inom arkeologin: både 
som en individuell identifikation, i etniska, ge-
nusanknutna, åldersbetingade eller i sociala 
meningar och som en multikiiltiirell identifi
kation. 

Nationalism och identitet representerar två 
avkommor från samma förälder - etniciteten 
(Banks 1996:142). Men etnicitet är en otill
räcklig term för att på ett tillfredställande sätt 
kunna omfatta variationerna i interaktioner 
mellan olika grupper. I stället för att, som 
Bågenholm, fråga Vad är etnicitet?'bor-de vi kan
ske reflektera över vad etnicitet inte är. Idéer om 
identitet tenderar att undvika dess psykologis
ka orsaker och prisar dess vardaglighet I stället 
för att försöka se på etnicitet som »social stress» 
(som Bågenholm op.cit) och i stället för att 
klart avgränsa materiell kultur och identifiera 
särskilda etniska grupper bör man kanske be
tona växelverkan, dynamiken och mötena mel
lan individer och inte »grupper med olika ke
ramik». Det är förhållandet mellan den mate
riella kulturen och den kulturella identiteten 
som är av betydelse. Audrey Smedley uttrycker 
det på följande sätt: 

What anthropologists must do is to make sure 
that the ideas of »ethnicity» and »ethnic iden
tity» do not become perceived as hereditary, 
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p e r m a n e n t , a n d u n a l t e r a b l e , b u t r e m a i n fluid 

fo rms of ident i ty tha t will m a k e us all »multi-

cul tura l» (Smedley 1999 , s. 7 0 0 ) . 
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