
Lunds universitet  STV102 
Statsvetenskapliga institutionen  HT04 
  Handledare: Maria Strömvik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstruktivism och folkmord 

- en uppsats om en teoris förklaringsmöjligheter 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Johan Löfgren & Rikard Roxner 

 



 

Abstract 

Studier om etnicitet och kollektiva identiteter präglas till stor del av 
det konstruktivistiska perspektivet. Denna uppsats inriktar sig till att 
förklara ett folkmords uppkomst utifrån nämnda teori, något som inte 
på ett metodiskt vis tidigare gjorts.  

Fallet vi har valt att analysera är folkmordet som utspelades i 
Rwanda år 1994. Med utgångspunkt från olika författare och forskare, 
med konstruktivistisk inställning, har vi identifierat tre centrala 
premisser för uppkomsten av vad vi kallar negativ oss och dem 
bildning, som i sin absoluta förlängning kan ge upphov till ett 
folkmord. Dessa tre premisser eller faktorer, framlyfta ur 
konstruktivismen är: historiken, socioekonomiska aspekter och den 
rådande diskursen.  

Vi har kommit fram till att den negativa synen mellan två 
folkgrupper till stor del uppstår utifrån dessa faktorer och kan i 
förlängning leda till ett folkmord. Därtill visar vi på att såväl 
strukturer som aktör spelar en viktig roll i processen som leder till 
folkmord. 

 
Nyckelord: Rwanda, folkmord, konstruktivism, identitet, etnicitet. 
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1 Inledning 

“No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the 
main.” (Donne, 1987) 

 
Frågor kring identitet och existens har hållit alla människor sysselsatta genom i 
stort sett hela mänsklighetens historia. En ständig jakt pågår där bytet blir en 
trovärdig uppfattning om hur vi, var och en, skall eller kanske snarare kan förhålla 
oss till andra i vår omgivning. I människans generella ensamhet har hon funnit 
tröst i den styrka och känsla av samhörighet gruppen skänker.  

Med hjälp av den metafysiske filosofen John Donne vill vi tydliggöra dels 
tanken om att den enskilda individen inte är en aktör utan en av många som till-
sammans formar en större helhet, ett kollektiv. Dels tanken om att identiteter inte 
kan ses som en företeelse vars skapelseprocesser försiggår i asketisk avskildhet 
från allt och alla. Tvärtom är dessa skapelseprocesser delar av något större och 
mer allomfattande. Inget är givet, utan öppet för diskussion. Denna diskussion 
förs mellan kollektiva identiteter men även inom var och en av dem. Diskussionen 
utmynnar i en konstruktion och eftersom diskussionen aldrig avtar gör inte heller 
konstruktionen det. Med andra ord, kollektiva identiteter har genomgått, 
genomgår och kommer alltid att genomgå om- och nykonstruktioner. 

Under den första veckan i april 1994 började rapporter sippra ut från Kigali, 
huvudstad i det centralafrikanska landet Rwanda, om ofattbara våldsyttringar. 
Dessa till synes organiserade våldsdåd var de första i ett två månader lång 
vansinne som kom att resultera i ett flera hundratusen döda. I en inhemsk rapport 
från år 2000, sammanställd av Rwanda Ministry of Local Government, även om 
det medges att den inte är komplett, nämns siffran 951 018 offer (Melvern 2004: 
250). Majoriteten av offren tillhörde en och samma etniska grupp, Tutsi. Bilden av 
ett fruktansvärt och effektivt folkmord växer fram. På kort tid utplånades utan ur-
skiljning barn, ungdomar, vuxna, gamla, kvinnor, män… Ingen gick säker, likt en 
naturkatastrof svepte folkmordet över Rwanda. Efter sig lämnade folkmordet ett 
oerhört söndrat och sargat land.  

Det oförklarliga var ett faktum. Med vår uppsats vill skapa större klarhet kring 
det oförklarliga. 

1.1 Syfte 

Forskning kring ämnet kollektiva identiteter brukar traditionellt inte återfinnas i 
den statsvetenskapliga forskningen, även om begreppet identitet under det senaste 
årtiondet har kommit upp på dagordningen. Under 1990-talet såg världen med 
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förfäran på vad som hände när kollektiva identiteters oegentligheter ställdes mot 
varandra och urartade till vad som diffust kom att kallas etniska konflikter. Ett 
behov bland alla och envar att söka förklaringar till dessa ohyggligheter växte sig 
sakta men säkert starkt. I denna värld präglad av identitet och särart finns ett 
väldigt behov av att förstå de mekanismer som ligger bakom och driver upp-
komsten av kollektiva identiteter. 

I forskningen som bedrivs kring kollektiva identiteter återfinns tre klart 
definierbara teoribildningar; primordialismen, konstruktivismen samt instrumen-
talismen. Var och en av dessa ser till olika företeelser som mer pådrivande vid en 
identitets skapande, var och en förklarar utifrån egna begrepp uppkomsten av vad 
vi kan kalla människors känsla av samhörighet. Var och en av dessa bör även 
klara av att upplysa om orsakerna till etniska konflikter eller, om man så vill, kon-
flikter mellan kollektiva identiteter. 

För denna uppsats har vi valt att inrikta oss enbart på konstruktivismen, som 
teoribildning kring kollektiva identiteter. Vi har som mål och syfte att söka klar-
göra huruvida vi kan, genom att använda konstruktivismen som teori och 
begreppskälla, klarlägga etniska konflikters ultimata uttrycksform, folkmord. Slut-
produkten av denna uppsats blir därmed, helt enkelt, en undersökning av kon-
struktivismens förklarande egenskaper när det gäller, vad som i folkrätten kallas 
folkmord. 

Varför är denna inriktning intressant? Forskningen med konstruktivismen som 
teoretisk utgångspunkt är omfattande på ett flertal områden. Forskning kring 
identiteter, identitetsskapande processer och konflikter mellan kollektiva 
identiteter är välrepresenterad. Detta till trots har vi funnit vad vi i det närmaste 
kan karakterisera som en lucka i forskningen, denna lucka är folkmordets bakom-
liggande drivkrafter. Folkmordet som vi ser som slutstationen i en konfliktspiral 
med kollektiva identiteter i centrum saknar teoretiska förklaringsmöjligheter om 
forskaren vill utgå från de givna ramarna som konstruktivismen sätter upp. Här ser 
vi en möjlighet att bidra med en, som vi ser det, ”teoripåbyggande” studie av 
fenomenet folkmord. 

Med folkmordet i Rwanda som empirisk källa vill vi genomföra en analys som 
grundar sig på de teoretiska åtagande som vi genom en diskussion här kommer 
fram till.  

Vi har valt att se denna uppsats som en möjlig del i ett större forsknings-
sammanhang, där vårt bidrag utgör en mindre del. Kanske utgör denna uppsats 
rentav enbart en förberedande studie vars mål blir att undersöka huruvida det finns 
grund för att bedriva vidare och mer djuplodande forskning. 

1.2 Frågeställning 

Frågeställningen som ligger till grund för vår analys är starkt knuten till den 
teoribildning som skall analyseras. Genom denna enkla, okonstlade frågeställning 
tror vi oss kunna få ut det mesta möjliga av vår analytiska ansats. Frågeställningen 
lyder: 
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Hur kan ett folkmord förklaras ur ett konstruktivistiskt perspektiv? 
 

1.3 Disposition 

Resterande del av detta kapitel använder vi för att belysa de övervägande vi gjort i 
val av fall för vår uppsats samt att definiera två, för uppsatsen viktiga begrepp. 

För att besvara det spörsmål vi har formulerat i vår problemställning, försöker 
vi att i kapitel två skapa den teoretiska underbyggnaden som krävs för analysen. I 
detta kapitel görs även en del begreppsdefinitioner och begreppsförklaringar. Av-
slutande delkapitel utgörs av en redogörelse för de metodologiska övervägande vi 
gjort. 

Kapitel tre till fem används för själva analysen som görs i tre delar som var 
och en behandlar de operationaliseringar vi gjort: historisk polemik, socio-
ekonomiska aspekter samt diskursiv inverkan. 

I det avslutande och femte kapitlet görs först en redogörelse och samman-
fattning för vad vi funnit i vår analys. Den sista delen av kapitlet används för slut-
satsen samt en diskussion kring de slutledningar vi gör i denna. 

1.4 Fallet 

Studien, som kommer att inrikta sig på att förklara ett folkmord utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv, behöver följaktligen ett folkmord att utgå ifrån. 
Valet av fall för denna studie har fallit på folkmordet i Rwanda 1994. Vi anser att 
det är en händelse som ligger tillräckligt nära i tid för att fortfarande kännas 
aktuell men samtidigt har tillräckligt med tid förflutit för att lämplig och givande 
litteratur skall gå att uppbringa. Det valda fallet har, enligt oss, även alla 
utmärkande kännetecken som förknippas med begreppet folkmord. Valet av fall 
styrks och förklaras närmre i samband med följande begreppsdefinitioner. 

1.5 Begrepp 

1.5.1 Folkmord 

Begreppet folkmord är centralt för denna studie, detta gör att en klar definition av 
begreppet krävs. Ambitionen är att få till stånd en definition som är brett täckande 
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och som inte inriktar sig på någon form av definiering efter antal mördade. En 
grundläggande tanke är att använda sig av Förenta Nationernas (FN) definition. 

 FN-konventionen Convention on the prevention and punishment of the crime 
of genocide från 1948  definierar begreppet folkmord som ”acts committed with 
intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group” 
(URL 2). Detta är en klart avgränsad och relativt okomplicerad definition, men det 
kan hävdas att den inte är fullständigt täckande. Som Bertil Dunér påpekar i sin 
bok ”The global human rights regime” innefattar ej denna definition politiska 
grupper (Dunér 2002: 33). Detta resonemang gör att diskussionen rör sig mot vad 
man anser utgöra en grupp.   

Om man ser till det vidare begreppet etnisk rensning kan det möjligtvis ge en 
mer nyanserad bild av skeendet i Rwanda. Etnisk rensning inriktar sig främst på 
att fördriva eller omflytta en folkgrupp. Detta hävdar Helena Lindholm Schulz 
som påpekar att begreppet, som först myntades i media i samband med konflikten 
i Kroatien- Bosnien 1991-92, skiljer sig från folkmord i och med att en etnisk 
rensning inte huvudsakligen syftar att förgöra en oönskad folkgrupp (Lindholm 
Schulz 2002: 41). Man skulle kunna hävda att begreppet folkgrupp omfattar en 
större spännvidd och därigenom även avser politiska grupper.      

Vi hävdar att man kan se ett folkmord som den etniska rensningens mest 
extrema uttryckssätt. Genom att det finns ett klart uppsåt att helt eller delvis 
förinta en folkgrupp, oavsett vilka förhållanden som gör att det rör sig om en av-
gränsad grupp, kan man tala om ett folkmord. Detta är följaktligen en definition 
som även innefattar politiska och olika andra tänkbara grupper.    

Kan man då tala om etnisk rensning och i sin förlängning folkmord i Rwanda 
1994? Svaret på denna fråga är utan tvekan ja. Enligt alla gängse definitioner, ink-
lusive den av oss formulerade definitionen i stycket ovan, så måste det som 
skedde i Rwanda betecknas som ett folkmord. I de av oss använda källorna och 
litteraturen, som behandlar händelseförloppet i Rwanda, används just termen folk-
mord för att beskriva det inträffade. För många har termen folkmord rent av 
kommit att förknippas med Rwanda. Enligt uppskattning dödades upp mot en 
miljon människor under april månad 1994, varav huvuddelen utgjordes av folk-
gruppen Tutsi (Melvern 2004: 250) .  

Detta faktum leder följaktligen fram till vår ambition att studera vilka etniska 
aspekter, och hur dessa kan tolkas utifrån det konstruktivistiska perspektivet, som 
låg till grund för den utveckling som ledde fram till folkmordet i Rwanda. 

1.5.2 Etniska/Kollektiva identiteter 

Kollektiva identiteter kan vara av de mest skiljda slag. I vårt fall analyserar vi 
etniska identiteter som står polemik till varandra, alltså väljer vi i vårt fall att se 
etnisk identitet som enbart en form av kollektiv identitet (Eisenstadt 2002: 33). 
Den kollektiva identiteten är först och främst en uppsättning gränser som är till för 
at begräsa tillträdet till kollektivet – kollektiva gränser. Grunden för den kollek-
tiva identiteten är just dessa gränser som syftar till dess fortlevnad och vidare-
utveckling, även om medlemmar av en identitet gärna ser den som fix och oförän-
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derlig. Den kollektiva identiteten blir därmed en uppsättning specifika karak-
teristiska som identitetens medlemmar ser som sina och tillskriver sig själva men 
ingen annan.  

Här kommer Dem in, för uppkomsten av en kollektiv identitet behövs en andra 
identitet genom vilken den egna identiteten kan relatera vad den inte är 
(Højsgaard Nielsen 2003: 7). 

 
För att skapa en skillnad krävs minst två ting […]. Vart och ett för sig är uppenbarligen – 
för medvetandet och förnimmelsen – en icke-entitet, ett icke-vara. Ett ovetbart, ett Ding 
an sich, ljudet från en ensam applåderande hand. (Hylland Eriksen 1998: 9, citat av 
Gregory Bateson) 

 
Den etniska identiteten vill vi se som en form av kollektiv identitet som baserar 
sina ramar på sociala relationer. Denna sociala relation sker genom interaktion 
mellan, i grund och botten, aktörer inom olika identiteter som ser sig som 
kulturellt avdelade från varandra (Hylland Eriksen 1998: 22).   

Att använda oss av kollektiv identitet istället för den mer ämnesspecifika ter-
men etnisk identitet är mer än en fråga om allmängiltighet och möjligen en smak-
fråga. 
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2 Teori och metod 

 

2.1 Teori 

Genom att se på omvärlden med konstruktivismens glasögon har vi förbundit oss 
till vissa givna parametrar som kommer att vara genomgående i vår analytiska 
ambition. Därför är det av vikt för oss att klart och tydligt skapa en uppfattning 
om hur den konstruktiva ansatsen ser på identitet; från skapelse till förfall. I kort-
het, dessa glasögons slipning måste tydliggöras.  

Att tala om konstruktivismen som en enda gemensam teoribildning kan 
knappast anses vara giltigt. Istället vill vi, i likhet med andra, se konstruktivismen 
som en familj av nära samlänkade teorier, vars olika delar en rad distinkta drag 
(Östman, 2002: 6). Från denna konstruktivismens diversitet har vi valt att se 
kollektiva identiteters konstruktion som ett samspel emellan aktörer och struk-
turer. En paradox i sig kan tyckas - ingen struktur utan aktörer men inget agerande 
utan struktur. Den kollektiva identiteten är uppbyggd av individer, dvs. aktörer 
som agerar inom ramverket som strukturen förkroppsligar. Genom att vi väljer att 
se identitetsbildningar som ett ständigt pågående förlopp innebär det att vi ser 
processen som en produkt på relationell nivå, dvs. att individer är på en och 
samma gång produkter och producenter av strukturen (Kinnvall 2003: 12). In-
divider skapar tillsammans den identitetskodex som råder. Samtidigt måste varje 
individ, enskilt leva och agera enligt denna. 

En identitet uppkommer inte ur tomma intet, är inte av naturen given utan… 
 

[…] sociala jag existerar genom motsägelsefulla, känslomässiga och betydelsefulla 
relationer med andra; relationer som är komplexa maktbaserade konstruktioner 
snarare än naturligt skapade. (Kinnvall 2003: 34) 

 
Med denna mening tillåter vi oss att summera konstruktivismen som en teori 
baserad på ett ställningstagande bort från tankar om människan som marionetter i 
arvets eller eliters dockteater.  

Enligt Petersson och Robertson kan man tala om fem karaktäristika särdrag 
beträffande kollektiva identiteter. De menar att:  

• identiteter är sociala konstruktioner 

• de är enbart meningsfulla i kontext 

• de motiverar till gemensam handling  
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• de är multipla och flerdimensionella 

• de artikuleras i gränsytan mellan oss och dem  

      (Petersson & Robertson 2003: 7) 

Samtliga av dessa karaktäristika är talande för vår studie men framförallt det sista 
framstår som ytterst centralt för analysen. 

Identiteter är enligt konstruktivismen sociala konstruktioner men detta innebär 
inte att de saknar historisk innebörd och relevans. Det innebär att identiteter är ett 
fenomen som genomgår en ständig omkonstruktion och vidarekonstruktion (Hall 
2003: 115). Vi väljer att se identiteter som manifestationer av en oavbrutet fort-
gående process. Processen kan tydliggöras genom följande citat; ”Jag kommer att 
vara stolt över att vara hallänning, svensk och europé.” (Bildt 1991: 319). Vi kan 
inneha flera identiteter samtidigt och definiera oss själva utifrån dessa utan att 
sammankoppla dem. Vidare kan vi i ett visst skede i livet kan vissa identiteter 
vara av större vikt än andra medan under ett senare skede kan en annan, tidigare 
mindre viktig eller inte ens tillstädsvarande identitet komma upp till ytan och 
manifestera sig tydligare än tidigare (Petersson 2003: 36). Med andra ord behåller 
vi inte en viss uppsättning identiteter livet ut, denna uppsättning genomgår 
ständiga om- och nykonstruktioner. För den kollektiva identitetens överlevnad är 
inte den verkliga, sanna graden av gemenskap och likhet viktig. Kollektivet skall 
istället ses som en skapelse i vilken dets medlemmar skall kunna samlas för att 
känna gemenskap utan att uppleva olikheter sinsemellan. Vad som räknas i 
slutändan är den upplevda samhörigheten (Jenkins 2002: 20). En kollektiv iden-
titet upprätthålls av de individer som ser sig själva och ses av andra som med-
lemmar som har tillträde till identiteten. Även om individen agerar förmedlare av 
identiteten finns tillstädes element som ligger utanför individens möjlighet till 
påverkan (Petersson 2003: 39). 

I skapandet av kollektiva identiteter strävas det efter att skapa en gemensam 
uppfattning om ett ”vi” som syftar till att begränsa tillträdet till denna identitet. 
Identitet får på detta vis karaktär av en uppsättning kriterier om vilka som skall 
innefattas respektive vem som skall exkluderas ur gruppen. Dessa negativa 
karakteristika av den kollektiva identiteten är på många sätt lättare för identitetens 
medlemmar att uttrycka än vilka gruppkarakteristika som sammanbinder dem 
(Petersson & Robertson 2003: 8).  

En dialog förs oavbrutet mellan individer, en dialog som formar varje individs 
egen avgränsning av sitt eget jag. Att se begreppet identitet som kommet ur en 
dialog säger oss att identiteter ständigt utvecklas och inte är oföränderliga, på för-
hand bestämda kvaliteter. Identitet skapas genom socialt samspel i historiska 
skeenden (Lindholm Schulz 2002: 67). Denna dialog förs på alla upptänkliga 
mänskliga språk, om vi enas om en vid begreppsbestämning av ordet språk som 
innefattar strängt taget allt mänskligt beteende. Genom att varje varelse intro-
duceras och tillägnar sig detta ”språk” i en interaktion med sin omgivning uppstår 
en dialog mellan individen och betydelsefulla andra (Taylor 1999: 45). Det är 
dessa betydelsefulla andra som spelar andra part i den dialog som skapar vår all-
deles egna identitet. Identiteter uppkommer härav genom dialog i vänskaplig anda 
eller i kamp mot dessa betydelsefulla andra (Taylor 1999: 43). Betydelsefulla 
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andra blir härav ett begrepp som inte låter sig helt enkelt avgränsas i tid och rum. 
Det är istället, menar vi, graden av påverkan som skapar förståelse för olika 
betydelse-fulla andra påverkar skapandet av en identitet. I fall av motsättningar är 
det den upplevda påverkan som spelar störst roll. I fallet Rwanda utgör de 
kontraherande identiteterna sina respektive mest väsentliga betydelsefulla andra. 
Dialogen inne-har en dubbel tillämpning på så sätt att den mäklar den 
gemensamma historien samt att den gör det möjligt att tillföra identiteten en ny 
dimension som lämnar av-tryck i den omkonstruerade identiteten (Kinnvall 2003: 
30). 

En uppfattning av vi och dem blir produkten av ett identitetstänkande. Två 
kollektiva identiteter skapar tillsammans varandras uppfattningar om varandra. 
Bygger dessa uppfattningar kring en redan polemisk relation de kollektiva iden-
titeterna emellan uppstår en negativ vi och dem bildning. 

 

2.2 Operationaliseringar 

Genom vår teoretiska anfallsvinkel på problemet folkmord behövs empiriska 
begrepp att arbeta utifrån, för att i möjligaste mån klara av att undersöka 
konstruktivismens förklarande egenskaper vad avser genocider. För detta ändamål 
har vi valt att se på tre tillsynes ytterst olika begrepp som vid närmare granskning 
tycks oss ha en hel del gemensamt.  

Konstruktivismens pådrivare talar ofta om identitetsbildning som en historisk 
process. Om detta är fallet borde det inte också i fall av identitetsbaserade 
motsättningar finnas en historik av oenighet? På detta antagande grundar vi vår 
första analys, som följer nedan. Genom historiens gång borde vi därför kunna 
finna tecken på grundstenar för att en konflikt skall kunna urarta. 

Eftersom identiteter skapas, enligt konstruktivismen, genom interaktioner och 
relationer skapas dessa identiteter genom mänskliga språk, som nämnts ovan. 
Dessa språk utgörs först och främst av det talade språket. Identiteter är, som vi 
gärna poängterar igen, sociala konstruktioner vilket får innebörden att de till-
kommer, föds fram, i relationer människor emellan. Denna interaktion som mani-
festeras genom språk får till följd, eftersom det handlar om språk, att diskurser 
skapas (Hall 2003: 115). Om två identiteter står i polemik till varandra borde 
denna konflikt gå att återfinna i retoriken som förs inom den egna identiteten samt 
gentemot den andra gruppen.  

Reell eller upplevd förfördelning spelar ingen roll, det som räknas är vad ett 
kollektiv känner som viktigt oavsett om det är verklighetsförankrat eller ej. Om 
resursfördelning baseras på grunder av social tillhörighet finns det anledning att 
känna oro. I sammanhanget menar vi resurser i form av både ekonomisk karaktär 
samt tillgång till den politiska beslutsprocessen. En förfördelad grupp skapar en 
kollektiv identitet kring den asymmetri som uppstår medan den av fördelnings-
systemet favoriserade gruppen skapar en egen identitet kring sin upphöjda ställ-
ning, i ett försök till att legalisera. Identitetens konstruktion uppstår på sätt i ett 
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samspel mellan subjektets agerande och strukturen som påverkar handling. Detta 
leder oss fram till en tanke kring de socioekonomiska aspekterna kring kollektiva 
identiteters konflikter sinsemellan. En fördelningsasymmetri bör återfinnas mellan 
två identiteter i konflikt. Konflikten kan stå, som antytts ovan, kring den för-
fördelade identitetens vilja till förändring men även av den favoriserade gruppens 
vilja att behålla sin ställning i toppskiktet. 

 

2.3 Metod 

Ett centralt perspektiv inom identitetsstudier är distinktionen oss och dem. Vi 
menar att när en negativ syn uppstår i detta perspektiv läggs grunden för alla 
identitetsbaserade problem, och detta gäller även fenomenet etniska rensningar 
och därmed i sin förlängning folkmord. Vi menar alltså att oss och dem prob-
lematiken i sin absoluta och mest extrema förlängning kan leda till ett folkmord.  

Vår tanke är att utifrån de huvudsakliga och viktigaste aspekterna som 
karaktäriserar konstruktivismen försöka klarlägga hur de avgörande negativa oss 
och dem tendenserna uppstår.  

En klar fastställning av metod är inte något som är självklart för denna studie, 
vad det dock handlar om är närmast en blandning av teorikonsumerande och teori-
prövande fallstudie. Trots att vår metod främst har karaktären av en teoriprövande 
fallstudie finns det alltså även likheter med en teorikonsumerande studie. Detta ser 
vi dock inte som något problem utan snarare att det är naturligt att studien har in-
slag av de båda metoderna. Detta understryks i ”Metodpraktikan” där författarna 
hävdar att skillnaden mellan teoriprövande och teorikonsumerande studier är en 
gradfråga och att det inte finns några ”vattentäta skott” mellan de två under-
sökningstyperna (Esaiasson et al 2004: 41, 146).  

Viktigare är emellertid frågan om operationalisering. Vår ambition att försöka 
hitta de aspekter inom konstruktivismen som skulle kunna förklara uppkomsten av 
ett folkmord kräver en klart strukturerad operationalisering. Vi måste alltså för vår 
studie ge den teoretiska definitionen (konstruktivismen) ett antal operationella 
indikatorer. Vi har, som tidigare visats, kommit fram till att det i den omfattande 
och något spretiga konstruktivistiska teoriramen finns tre centrala faktorer som 
ligger till grund för uppkomsten av oss och dem problematik. Dessa tre faktorer 
är: en sammanhängande historik, socioekonomiska faktorer och slutligen spelar 
den rådande diskursen in.   

Detta resonemang grundar vi inte minst på Helena Lindholm Schulz konstruk-
tivistiska synsätt att ”[…] alla identiteter är skapade i historiska processer, i 
relation till signifikanta andra, till maktrelationer, socioekonomiska processer och 
kulturellt meningsbärande former.” (Lindholm Schulz 2002: 67).    

Vi har följaktligen formulerat de operationella indikatorer som utgör, enligt 
vår tolkning av konstruktivismen, de mest centrala ”förutsättningarna” för upp-
komsten av negativ oss och dem utveckling. 
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3 Analys av Rwandas historia 

Som tidigare har klargjorts kan man hävda att en central aspekt, inom det 
konstruktivistiska identitetsperspektivet, är den gemensamma historiken. I fallet 
Rwanda kan man dela in det historiska skeendet i olika perioder. Vi väljer här att 
tala om den förkoloniala perioden, den koloniala perioden och slutligen den efter-
koloniala perioden. Vi gör denna indelning på grund av att vi uppfattar det 
koloniala europeiska inflytandet på Rwanda som i högsta grad betydelsefullt för 
förloppet i Rwanda och för relationerna mellan hutu och tutsi. 

3.1 Förkolonial tid 

Den förkoloniala perioden har sin början, med avseende på Hutubefolkningens an-
komst till Rwanda, runt 1000-talet efter Kristus. Hutubefolkningen, som livnärde 
sig på jordbruk trängde undan det ursprungliga jägare- och samlarfolkslaget Twa.  

Under 1400-talet e. Kr. gjorde Tutsibefolkningen sin entré i det hutu-
dominerade Rwanda. Den huvudsakliga sysselsättningen för tutsierna var 
boskapsskötsel och de första kontakterna mellan de två folkgrupperna var präg-
lade av sämja och byteshandel. Det förekom under denna period en sammansmält-
ning av de två kulturerna, man gifte sig mellan folkslagen och tutsi-befolkningen 
började tala hutubefolkningens språk Kinyarwanda. Styrelseformen under denna 
tid var utformad som ett feodalt system där skilda yrkeskategorier var tillskrivna 
de olika folkgrupperna. I detta system utgjorde Tutsierna, förutom boskapsskötare 
även soldatkåren och administratörer. Undantag fanns dock i de norra och södra 
delarna av landet där hutuer var herremän (Sellström & Wohlgemuth 1995: 10). 

 

3.2 Kolonial period 

Den koloniala perioden i Rwandas historia inleddes 1889 då tyska bosättare 
anlände. Ett system av indirekt styre uppfördes och den inhemska politiska och 
administrativa sammanställningen, som redan var i bruk, utnyttjades. I samband 
med de afrikanska fälttågen under första världskriget ockuperade Belgien Ruanda-
Urundi området, sedermera länderna Rwanda och Burundi. Efter det belgiska 
övertagandet år 1916 skedde det en successiv upplösning och omdaning av de 
politiska och sociala strukturerna i Rwanda. Detta medförde att det uppstod slit-
ningar mellan det koloniala systemets och det traditionella samhällets auktoritets-
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utryck. Det traditionella sättet att kontrollera makten och de inhemska politiska 
funktionerna föll i glömska (Sellström & Wohlgemuth 1995: 10).  

Denna tid präglades även av ett påtagligt rasistiskt synsätt, hos koloni-
satörerna, riktat mot de inhemska folkgrupperna. Bland de koloniala tjänste-
männen rådde en allmän uppfattning att tutsibefolkningen tillhörde en gren av den 
hamitiska rasen vilken de urskiljde som mer utvecklad än hutuerna, de ansåg även 
att tutsierna var födda ledare. Man drog paralleller till olika fysiska attribut, de an-
såg att tutsierna var besläktade med européerna då dessa hade till stor utsträckning 
samma utseende som européer (ibid). 

Detta synsätt fick omfattande och problematiska följder för utvecklingen i 
Rwanda. Från slutet av 1920-talet genomfördes en genomgripande administrativ 
omstrukturering, i denna ingick ett totalt utbytande av alla icke tutsier på politiska 
tjänster. De tidigare hutuhövdingarna avsattes och ett totalt monopol på den 
administrativa och politiska makten tillföll tutsibefolkningen medlemmar.  

De etniska förbindelserna fick följaktligen en negativ utveckling till följd av 
detta. En lag från 1933 föreskrev att alla rwandier var tvungna att inneha 
legitimationshandlingar där det framgick vilken folkgrupp, tutsi hutu eller twa, 
som innehavaren tillhörde (ibid). 

 

3.3 Efterkolonial epok 

I september 1961 hölls parlamentsval i Rwanda. Utgången av valet gav de olika 
hutupartierna 83 % av rösterna vilket ungefär motsvarade hutubefolkningens 
andel av det totala antalet invånare i Rwanda. När de första politiska partierna 
hade grundats 1959 gjordes det utifrån den rådande etniska uppdelningen, följ-
aktligen röstade befolkningen enligt den folkgrupp de tillhörde. Under denna 
period bröt olika uppror ut, exempelvis det som ofta benämns ”bondeupproret” 
där hututrupper dödade upp emot 100 000 människor I samband med detta flydde 
över 130 000 tutsier till olika grannländer (Cervenka 1994: 17). 

I och med självständigheten 1962 förändrades det politiska systemet i Rwanda 
till ett enpartisystem där hutupartierna röjde undan all opposition, både genom 
politiska handlingar och genom våld. Tutsierna hade vid det här laget tappat all 
sin forna maktställning i det rwandiska samhället och monarkin hade avskaffats.  

Utvecklingen gick i Rwanda mot ett mer och mer auktoritärt styrelseskick och 
år 1973 utbröt ett uppror som i sin början hade strikt etnisk karaktär men med 
tiden vände och inriktades till slut på att avsätta presidenten Kayibanda och hans 
regering. Upproret lyckades, Kayibanda avsattes och därmed inleddes den så 
kallade andra republiken som varade mellan åren 1973 och 1994 (Sellström & 
Wohlgemuth 1995: 14). 
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3.4 Upptakt till folkmord 

Bland de olika händelser som direkt ledde fram till folkmordet i Rwanda år 1994 
framstår en som ytterst central, nämligen mordet på Rwandas president Juvénal 
Habyarimana. Denna utlösande faktor inträffade på kvällen den 6 april 1994, strax 
utanför Rwandas huvudstad Kigali. Habyarimana fanns, tillsammans med 
Burundis president Cyprien Ntarayiramana, ombord på ett rwandiskt regerings-
flygplan som ca en och en halv kilometer från flygplatsen i Kigali träffades av en 
markavlossad missil. Flygplanet exploderade och störtade till marken med 
konsekvensen att alla passagerare omkom (Cervenka 1994: 5-6). 

Attentatet har kommit att bli omdiskuterat huruvida vem som låg bakom det. 
En aktör, eller grupp, som har framlagts som huvudmisstänkt är presidentgardet. 
Presidentgardet som hade såväl möjlighet som motiv till attentatet utgjordes av 
hutuextrimister. Motivet som möjligen kan ha legat till grund för attentatet kan 
kopplas till det möte som de båda presidenterna precis återvänt från. Mötet som 
ägde rum i Arusha i Tanzania syftade till att uppnå en överenskommelse om makt-
fördelning mellan det styrande hutupartiet MRND och tutsistyrkorna i Rwandas 
patriotiska front (RPF), vilket även uppnåddes. Detta avtal ledde till att en 
koalitionsregering skulle bildas där RPF skulle få avsevärt mycket mer inflytande 
och, möjligtvis mest betydande, skulle presidentgardet avvecklas (ibid). 

Mordet på president Habyarimana satte hastigt igång en fruktansvärd och 
våldsam våg av massakrer som i mångas ögon har kommit att symbolisera själva 
begreppet folkmord. Det finns olika uppfattningar huruvida folkmordet var 
planerat och mordet var ett uppsåtligt grepp för att få en utlösande faktor. Den 
andra rådande uppfattningen är att folkmordet var en oförutsedd utveckling på 
attentatet mot presidenten.  

Enligt Tor Sellström och Lennart Wohlgemuth är det svårt att tro att folk-
mordet inte skulle vara planerat. De menar att faktumet att massakrerna av 
ledande oppositionella tutsier och hutuer påbörjades direkt efter mordet på 
Habyarimana och att det genomfördes med påtaglig noggrannhet talar för att det 
var planerat i förväg och att man följde utförliga instruktioner (Sellström & 
Wohlgemuth 1995: 16). 
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4 Socioekonomiska faktorer 

 

4.1 Andra teoretiska perspektiv 

I den historiska processen, som har präglat Rwanda, kan hela tiden de under-
liggande socioekonomiska faktorerna skönjas. Dessa faktorer, som tidigare har 
fastställts som en av de centrala faktorerna i det konstruktivistiska perspektivet, 
rör sig om skillnader i ekonomisk och social ställning.  

Som tidigare nämnts så hade man i kolonialmakterna en syn på befolkningen i 
Rwanda som minst sagt kan hävdas vara rasistisk. Det synsätt kolonisatörerna 
hade kan ställas i perspektiv mot en annan, utöver konstruktivismen, före-
kommande teori inom identitets- och etnicitetsstudier nämligen primordialismen.  

Den primordialistiska inriktningen grundar sig på uppfattningen att den 
etniska identiteten är något bestämt och oföränderligt. Inom detta synsätt är as-
pekter som språk, religion och ras centrala. Man kan även här tala om en form av 
”biologisk determinism” som syftar på att etnicitet och kollektiv identitet är något 
oföränderligt som individer föds in i (Lindqvist 1996: 64). Detta perspektiv är från 
konstruktivistiskt håll inte tillfredsställande för att förklara identiteters uppkomst 
och problem, i och med att primordialismen menar att identiteter är mer eller 
mindre statiska. De så, för konstruktivismen, viktiga processerna ges således inte 
någon större vikt inom primordialismen.  

Detta kan sättas i relation till den tredje förekommande teorin inom identitet- 
och etnicitetsstudier, instrumentalismen. Detta synsätt kan ses som primordial-
ismens motsats då det tar avstånd från uppfattningen att det existerar någon 
”‘etnicitet’ i sig själv” (Lindholm Schulz 2002: 66). Inom den instrumentalistiska 
förklaringsmodellen ses etnicitet snarare som ett verktyg eller instrument att bruka 
för att ge uttryck åt en politisk dagordning. Etniciteten används således som en 
”förklädnad” för faktiska och upplevda orättvisor och kan därigenom manipuleras 
för en viss avsikt (ibid).        

Beskrivningen av dessa andra ”konkurrerande” teorier kan möjligtvis under-
lätta förståelsen för varför de socioekonomiska faktorerna spelar in i den kon-
struktivistiska teorin. Vi menar, likt Catarina Kinnvall, att det krävs att man foku-
serar både på kontexten som formar individen och på handlingen i sig själv 
(Kinvall 2003: 12). 
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4.2 Marginalisering av en folkgrupp 

Den marginalisering av hutubefolkningen under kolonialtiden, som gjorde att de 
fick en underställd ekonomisk och social ställning, gav upphov till att ett intensivt 
hat mot tutsibefolkningen grundlades och levde kvar trettio år efter kolonialtidens 
slut. 

Det fanns uppfattningar hos medverkande till folkmordet som menade att de 
handlade i självförsvar (Lindholm Schulz 2002: 76). Denna uppfattning påvisar 
att dessa faktorer, verkliga eller upplevda, har en inverkan på människor och deras 
handlingar. Vi menar alltså att människor som upplever att de står på en lägre 
nivå, gällande ekonomisk och social ställning, än en annan folkgrupp i samma 
område kan komma att utveckla antagonistiska inställningar mot den andra 
folkgruppen.  

Resonemanget om de socioekonomiska faktorernas betydelse får även stöd av 
Catarina Kinnvall då hon hävdar att man måste:  

 
[…] förstå de kontextuella och psykologiska förhållanden som råder när grupper ses 
som annorlunda från varandra; förhållanden som ofta präglas av fördomar, xenofobi, 
etnocentrism, antisemitism, sexism och rasism. Detta tenderar särskilt att vara fallet 
när den ena gruppen innehar mer makt, fler privilegier och resurser än den andra och 
när makthavare och mäktiga grupper använder `olikhet` (som färg, kön, språk eller 
religion) som ett legitimerande redskap för att dominera och marginalisera andra 
grupper (Kinvall 2003: 34).  

 
Det tillstånd som rådde i Rwanda kan utan tvekan tillskrivas denna formulering. 
Kinnvall påpekar att detta synsätt krävs för att vi skall kunna förhindra konflikter 
eller våldsamheter som får sitt ursprung i identitetsperspektiv (ibid).  
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5 Aggressiv diskurs 

5.1 Diskurs – vad och hur? 

Avsikten med denna del av vår analys är inte att producera en fullständig analys 
av den retorik som föregick folkmordet i Rwanda. Istället är vårt syfte betydligt 
modestare. Vi vill snarare påvisa tillstädesvarande tecken på att den retorik som 
fördes var av sådan natur att den påverkade händelseutvecklingen i viss utsträck-
ning. Detta åstadkommer vi genom att se på fragment, citat, ur den propaganda 
som pumpades ut som en sorts legitimering av folkmordet som skedde – ”det är 
okej att döda i självförsvar”. Dessa citat bör komma från aktörer med stort in-
flytande och/eller med stor spridningsförmåga. Med detta i åtanke har vi valt ut en 
rad citat som är i det närmaste symtomatiska för diskursen som fördes under åren 
före, men även under själva genociden. För att göra någon som helst nytta och 
bidra till förståelse måste diskursen sättas in i sin historiska kontext. 

Vid analysen av diskursen som är föremål för vår analys utgår vi från Patrik 
Halls metodologi vad avser studier av diskurser (2003). Hall menar att diskurser 
skall ses som ”…system av representationer av verkligheten…” (Hall 2003:115). 
Dessa system har till uppgift att förmedla normer för vad som kan tas upp i 
diskursen vis avi vad som inte får nämnas. Vidare är en diskursivanalys rent 
praktiskt tudelad i två partier. Den första syftar till att sätta diskursen i sin rätta 
historiska kontext samt att beskriva dess särdrag och är rent strukturalistisk till 
karaktären. Den senare syftar till en djupare förståelse, därmed undersöks vilka 
aktörerna i diskursen är, hur dessa förhåller sig till varandra samt vilka intressen 
och motiv som finns för tillkomsten och fortlevnaden av diskursen. Makt kan 
eventuellt här ses som en möjlig drivfjäder (Hall 2003: 116). 

Att finna en tidsrymd som är representativ, för den förda diskursen, och över-
griplig är ett måste för en diskursanalys. Av denna anledning har vi valt tids-
rymden mellan 1990 och fram till folkmordets slut under våren/sommaren 1994. 
Valet av tidsrymdens början grundar jag på att det under detta år blossade upp 
oroligheter, eller kanske snarare ett regelrätt uppror. Organisationen som reste sig 
var Rwandan Patriotic Front (RPF), den Tutsirörelse vars kamp hade som mål att 
skapa en bättre situation för minoriteten i Rwanda. Detta år ses de första tecknen 
på en mer aggressiv diskurs, förd från Hutumedia men framförallt från och med 
1991 märks en explosion av anti-tutsi retorik. 

Hatpropagandan som vi ser som synonym med diskursen som återfinns i 
Rwanda, tiden innan och under folkmordet, kan delas upp i sju budskap vars inne-
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börd syftar till en och samma sak: att visa den egna gruppens rätt till överlägsen-
het. Dessa sju budskap är: 

 
• Fienden är annorlunda, vad avser egenskaper. 

• Fienden representerar en evinnerlig ondska. 

• Fienden har, i det förflutna, ostraffat skadat oss. 

• Fienden planerar att åter skada oss i framtiden. 

• Till skillnad från fienden är vi värda de goda liv som fienden vill 

förneka oss. 

• Fienden står enad, så måste även vi. De ibland oss som hindrar vår 

enhet är förrädare. 

• Detta är den slutgiltiga striden. Vinner vi går vi en ljus framtid till 

mötes, fri från de hot fienden utgör. (Belman 2004) 

De texter och uttalanden som citeras nedan anser vi oss kunna koppla till dessa, 
ovan nämnda, sju punkter. Därmed anser vi att vi kan karakterisera diskursen som 
hatpropaganda.  

En aggressiv diskurs syftar till att, om inte skapa, åtminstone tydliggöra och 
underblåsa de stereotypiseringar av den grupp som beskrivs som motståndaren. 
Stereotyper har i sin tur som funktion att uppmuntra och vidareutveckla oss och 
dem dikotomin (Højsgaard Nielsen 2003: 53). I diskursen förd av hutuiska 
aktörer, vid tiden före folkmordet, uppvisas tecken på försök till att sporra stereo-
typisering av tutsi. 

För att förenkla förståelsen för citatens innebörd vill vi här påpeka att i den 
hutuiska hatpropagandan betecknades alla tutsier som kackerlackor. Därav ordets 
förekomst i texten. Användningen av ordet kackerlacka som en synonym för 
tutsier kan ensamt visa på intensiteten av hatpropagandan. Att benämna sin fiende 
med namnet på ett illa omtyckt skadedjur är ytterst illavarslande. Att göra tutsier 
synonymt med skadeinsekter kan tolkas som en legitimering av mord och våld 
och hela folkmordet av tutsier. 

5.2 Diskursen och dess kontext 

Utan att göra en upprepning av tidigare analys av det rwandiska områdets historik 
är det av vikt att i en diskursanals förstå i vilken historisk kontext diskursen förs. 
De trettiofem år som gick mellan den första huturegimen och 1994 kan ses som en 
lång räcke generalrepetitioner inför folkmordet mellan april och juli 1994. I varje 
fall av våldsyttringar gentemot den tutsiska minoriteten var ”[…]the role of 
propaganda and a distortion of history paramount.” (Melvern 2004:8).  

I mars 1993 fanns följande meningar att läsa i en artikel publicerad i en artikel 
i Kangura. 
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A cockroach gives birth to cockroach […] the history of Rwanda shows us clearly 
that a Tutsi stays always exactly the same, that he has never changed […] the 
inyenzi who attacked in October 1990 and those of the 1960s are all linked […] their 
evilness is the same. (Melvern 2004: 50). 

 
Etniskt orienterade ideologier finner det av vikt att påvisa en oavbruten följd i den 
kulturella innebörden för att rättfärdiga kollektivets fortsatta existens och enighet 
(Hylland Eriksen 1998:95). I detta sammanhang spelar självfallet den gemen-
samma historien en avgörande roll. Historien avspeglar sig, som vi poängterat tid-
igare, i den konstruerade kollektiva identiteten som en omskrivning av kollek-
tivets historia, som ”…moderna konstruktioner av det förflutna.” (ibid). Vad vi ser 
är en selektiv historieskrivning. Vi ser även prov på den.  

Ännu ett exempel på den skeva historieuppfattning som går att återfinna i dis-
kursen som förespråkade en nation baserad på endast hutuer sändes av den 
rwandiska statsradion under våren 1994. Sonen till en före detta rwandisk pre-
sident (hutuisk) hade följande att förmedla till sina lyssnare: 

 
They are going to exterminate, exterminate, exterminate, exterminate [...] They are 
going to exterminate you until they are the only ones left in this country, so that 
power which their fathers kept for four hundred years they can keep for a thousand 
years. (URL 1) 

 
Denna skeva uppfattning om historien tjänar som ett medel vilket genom 
kollektivet kan legalisera sitt handlande. Skulden läggs inte på den egna gruppen 
utan på ”de andra” som utmålas som ett hot mot den rådande ordningen, den egna 
personliga säkerheten etc. 

Båda citaten pekar även på tanken om motståndaren som något ont, som något 
som bär på en evig ondska. Denna ondska kommer att finnas kvar så länge det 
finns tutsier kvar. Alltså återfinner vi även tanken om att motståndaren även i 
framtiden kan komma att skada den egna gruppen, såvida inget görs nu. 

5.3 Aktörer i medieutbudet 

Den propaganda som användes för att elda massorna till illdåd återfinns inom 
framförallt två medier, närmare bestämt Radio Télévision Libre Des Milles 
Collines (RTLM) som under sin verksamhetstid gjorde otaliga propagandistiska 
radiosändningar, samt tidningen Kangura. Tidningens namn, Kangura, betyder på 
lokalspråket Kinyarwanda ”[…]”wake others up”.” (Melvern 2004:49). Denna 
radiostation och denna tidning var de som var de absolut mest pådrivande vad 
gäller att föra ut budskapet om hat och särskillnad. 

Framförallt radiosändningarna från RTLM kom att få stor spridning i och med 
att stationen blev rikstäckande. UNMAIR:s, den lilla FN-styrka som fanns i landet 
vid tiden för folkmordets utbrott, chef Generalmajor Roméo Dallaire uttryckte i 
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slutet av januari 1994 i en rapport till FN högkvarteret i New York sin oro över 
RTLM:s räckvidd; ”This country is glued to the radio […]”. I samma skrivelse 
anmodar Generalmajor Dallaire om att omedelbart tillföras medel för att kunna 
kontra det ensidiga medieutbudet. Dallaires förslag till motdrag innefattade upp-
rättandet av en motradio vars uppdrag var tänkt att tillföra etern ett mer diverserat 
medieutbud (Melvern 2003: 103). 

Under mitten av april blev regeringens inblandning allt klarare och ställd utom 
tvivel. Försvarsministeriet instruerade via radiosändningar hutubefolkningen att… 
 

[...]do patrols, as they are used to doing, in their neighborhoods. They must close 
ranks, remember how to use their usual tools […] and defend themselves... I would 
also ask that each neighborhood try to organize itself to do communal work to clear 
the bush, to search houses, to search the marshes of the area to be sure there that no 
cockroaches have slipped in to hide themselves there [...] so they should cut the 
bush, search the drains and ditches, put up barriers, choosing reliable people to do 
this, who have what they need, so that nothing can escape them. (URL 1) 

 
Här kommer ett nytt perspektiv att se diskursen ur in. Medierna och dess hat-
propaganda skall inte ses som huvudansvariga för folkmordet som följde. Snarare 
skall dess propagandistiska hat ses som ett uttryck för de underliggande struk-
turerna samt som språkrör för de aktörer som stod att förlora på de omvälvningar 
inom maktskiktet som låg för handen under våren 1994. Strukturerna avser här de 
under lång tid uppbyggda spänningar som existerade mellan de två kollektiva 
identiteterna. 

Personer i maktställning och som var rädda om sin ställning fanns det gott om 
vid tiden för folkmordets utbrott. Sedan oktober 1990 var den hutuiska regeringen 
i öppet krig med den tutsiska rebellgruppen RPF. Denna grupp krävde officiellt att 
den rådande samhällsordningen skulle avskaffas, dvs. att den institutionaliserade 
diskrimineringen av människor av tutsiisk identitet skulle avskaffas och ersättas 
av en demokratisk samhällsordning. Rädsla att förlora makt och inflytande kan 
vara en stark drivkraft för personer som innehar framstående positioner i sam-
hället. Eventuellt kan vi finna att eliters, ekonomiska och/eller politiska, vilja till 
fortlevnad kan vara en drivmekanism bakom diskursens hatpropaganda. Detta 
skulle tyda på att teorin om rational choice, det rationella valet, kan vara behändig 
för att förklara dessa eliters handlande. Dock får vi komma ihåg att dessa eliters 
till synes egennyttiga utgångspunkt för beslutsfattande kan ha en annan grund än 
just den egennyttiga. Vi tänker främst på en identitetsbaserad grund för beslut och 
handlande. 
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6 Sammanfattning och slutsats 

6.1 Sammanfattning 

Utgångspunkten för denna studie och dess övergripande syfte har varit, och är, att 
försöka bidra med en ökad förståelse för uppkomsten av fenomenet folkmord. 
Studien har utgått ifrån, den för närvarande mest använda teorin inom etnicitets- 
och identitetsstudier, konstruktivismen. Från denna utgångspunkt formulerade vi 
en frågeställning som lyder: Hur kan ett folkmord förklaras ur ett konstruk-
tivistiskt perspektiv?  

Vi har försökt att framställa en systematiserad och strukturerad definition av 
den konstruktivistiska teoriramen för att på så sätt kunna besvara frågan, som 
kräver en avgränsning av den omfattande och i somliga fall spretiga teorin.      

I denna, vår tolkning och definition av konstruktivismen, har vi framlagt tre 
centrala faktorer och begrepp som vi uppfattar såsom avgörande för uppkomsten 
av det vi valt att kalla en negativ oss och dem uppfattning. Vi ser denna oss och 
dem problematik som det första steget mot den etniska konflikten som sedermera 
kan utvecklas åt etniska rensningar och i värsta fall mot sitt mest extrema utryck, 
folkmord. Dessa faktorer är: en gemensam historik, socioekonomiska faktorer och 
slutligen den rådande diskursen.  

Vårt fall utgörs av folkmordet i Rwanda år 1994. Analysen har genomförts på 
så sätt att vi, i tre avgränsade delar, har behandlat de tre nämnda faktorerna och 
dess innebörd för skeendet i Rwanda före och under tiden för folkmordet.  

I den första analysdelen behandlade vi den gemensamma historiken för de två 
berörda grupperna, tutsi och hutu, denna visade på en historia som går långt till-
baka i tiden och där de första kontakterna präglades av sämja, men som dock 
under modern tid har utvecklats till ett djupt rotat agg och misstänksamhet mellan 
de två folkgrupperna. Denna utveckling har inte minst sitt ursprung i en skev och 
orättvis socialindelning som genomfördes av tyska och belgiska kolonisatörer 
under 1800- och 1900-talet.       

Den första analysdelen ledde indirekt in på den följande genomgången av de 
socioekonomiska faktorernas effekt. Vi påpekade i denna del att de socio-
ekonomiska faktorerna, där en grupp marginaliseras gentemot den andra, spelar en 
betydelsefull roll i uppkomsten av etniska och identitetsbaserade schismer.  

I den tredje och avslutande analysdelen visade vi på hur den rådande diskursen 
i det berörda området eller landet kan piska upp och förstärka den underliggande 
antagonismen. I analysen av diskursen har vi funnit att det framförallt i denna går 
att synliggöra två olika grunder som tillsammans kan hjälpa oss att förstå ett folk-

 19



 

mords tillblivelse. Dessa är strukturer i form av den historiska kontexten och den 
existerande polemiska oss och dem dikotomin samt aktörer i form av individer, 
politiska partier, militära organisationer etc. 

6.2 Slutsats 

Vilka är då de slutsatser vi anser oss våga dra på grundval av den genomförda 
analysen? Enligt vår definition och tolkning av den övergripande konstruk-
tivistiska teoriramen har vi kommit fram till att man kan förklara ett folkmord på 
så sätt att: folkmord, som vi ser som den etniska konfliktens absolut extrema ytt-
ring, har sin början i framväxten av en negativ oss och dem uppfattning.  

Om de kollektiva identiteterna uppstår i den gemensamma historiken, det 
socioekonomiska ”läget” och utifrån den rådande diskursen måste även problemen 
mellan de kollektiva identiteterna uppstå inom dessa omständigheter. 

Denna polemiska oss och dem perception har sitt ursprung i ett strukturellt 
samanhang där den gemensamma historiken med socioekonomiska aspekter och 
aggressiv diskurs bildar en process som formar en grogrund för utvecklingen mot 
ett folkmord.   

Därmed visar vi att: genom en lång process – historiskt, socioekonomiskt och 
slutligen diskursmässigt – uppbyggs den negativa oss och dem bilden och utbryter 
i sin mest extrema utveckling, folkmord, när en eller flera aktörer medverkar med 
en utlösande faktor.  

Det kan vara lämpligt att återgå till vår frågeställning och se om vi på ett 
fullgott sätt besvarat denna. Frågeställningen löd: Hur kan ett folkmord förklaras 
ur ett konstruktivistiskt perspektiv? Vi hävdar att de slutsatser vi dragit utifrån den 
genomförda analysen besvarar frågan på ett tillfredställande vis. 

Vårt syfte var att genomföra en studie där vår teoretiska utgångspunkt står att 
finna i konstruktivismen och vars mål var att utarbeta en viss påbyggnad till den 
redan existerande teoribildningen. Denna påbyggnad blir i form av ett angrepps-
sätt som tar hänsyn till både den i alla sociala händelseförlopp närvarande struk-
turen men även till aktören. Vi har genom analysen lyckats binda dessa till varan-
dra i ett aktör/struktursystem utifrån vilket vi kan förklara utbrott av etniska 
konflikters värsta och mest förödande yttring, dvs. folkmord. 

Genom att även kort beskriva de två övriga teorierna inom identitets- och 
etnicitetsstudier ville vi åstadkomma en klarare bild av den konstruktivistiska 
teorifamiljens möjligheter till att förklara kollektiva identiteters uppkomst och 
konflikt. 

 
 
 
 

 20



 

6.3 Avslutande diskussion 

Till vilken övergripande nytta kan vi, med vår analys och slutsats, hoppas på att 
bidra med? Utifrån ett rent akademiskt perspektiv kan vi naturligtvis hoppas på att 
vår uppsats kan ge en inspiration och utgångspunkt för vidare studier i ämnet, då 
vi inte på något vis hävdar att vi uppnått en total förståelse av fenomenet folk-
mord. Det kan möjligtvis vara givande att dra paralleller till andra etniska rens-
ningar eller folkmord.   

En tanke skulle kunna var att genomföra en studie, utifrån våra slutsatser, med 
utgångspunkt i till exempel förintelsen under andra världskriget. Man skulle 
kunna tänka sig att det går att finna, förutom en definitivt aggressiv och på-
drivande diskurs, en historisk process med upplevda socioekonomiska aspekter 
som låg till grund för att den brutala nazismregimen kunde genomföra sina mor-
diska mål.  

Vi tror, med andra ord, att de bakomliggande faktorerna krävs för att en 
normal individ skall kunna delta i denna form av vansinnes dåd, även om 
personen i fråga ”endast följer order”. Detta är dock spörsmål som kräver vidare 
följdstudier, och det är vår förhoppning att denna studie kan inspirera till dylika.    

Som avslutning återger vi ett citat som kan vara värt att begrunda:  
 

Enda sättet att utrota fördomar är att skapa ett samhälle där alla har rätt att vara 
olika. Enda sättet att skapa ett samhälle där alla kan få vara olika är att främja ett 
samhälle där alla är socialt och ekonomiskt jämlika (Jonsson 1993: 253).  
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