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O
rdet ras är laddat med oför-
rätter och övergrepp, och
kopplat till pseudovetenska-
per som eugenik och frenolo-

gi. Ordet saknar också en entydig defi-
nition och kan som vetenskapligt be-
grepp te sig förlegat och irrelevant. Inte
minst i en globaliserad värld där grän-
serna mellan folkslag torde bli mer ut-
flytande. Ändå fortsätter vetenskaps-
män att använda ras för att klassificera
mänskliga olikheter, och som ett substi-
tut för biologiskt släktskap [1]. En sök-
ning i Medline på ordet »negroid race«
gav exempelvis över 13 000 citeringar i
mars 2001. Av dessa uppträdde 1 300
mellan 1999 och 2000 [2].

På senare tid har emellertid värdet
av att gruppera människor efter ras de-
batterats intensivt i USA. Dialogen är
inte ny. Att den åter tagit fart kan ses
som en följd av kartläggningen av det
mänskliga genomet, som skapat möj-
ligheter att upptäcka genetiska skillna-
der, individualisera terapi och sätta
rasbegreppets biologiska anspråk på
prov. I USA, där man som ett av få
länder i världen av tradition prioriterar
ras som ett demografiskt verktyg, har
ambitionen att göra genomet relevant
för den allmänna hälsovården fått flera
forskare att öka intresset för rasbe-
greppet [3].

Som exempel kan nämnas två studi-
er publicerade i New England Journal
of Medicine [4, 5], som också tillfört
debatten nytt bränsle. I den ena funge-
rade betablockeraren karvedilol lika bra
för dem som identifierade sig själva
som svarta som för dem som identifie-
rade sig som vita. Den andra fann att
effekten av ACE-hämmaren enalapril
var större bland vita än bland svarta.
Kritiker av studierna – främst den som
påvisade en skillnad – anklagade förfat-
tarna för att förstärka idén att biologis-
ka skillnader förklarar konceptet ras.
Andra menade att studierna ger värde-
full medicinsk information som kan
leda till att molekylära determinanter
för en individs respons på en medicin
identifieras [1]. 

Läkemedelsföretag har anammat upp-
märksamheten kring rasbetingade me-
dicinska skillnader och tycks nu redo
att marknadsföra vissa mediciner för
särskilda raser [2]. Idag finns också

screeningstest skräddarsydda för att
upptäcka sjukdomsalstrande mutationer
i specifika raser och etniska grupper
[6].

Carl von Linné var en av de första
att försöka skapa en global, veten-
skaplig rasklassifikation. Det gjorde
han på grundval av geografisk hem-
vist och anatomiska särdrag, men
också mentala karakteristika i enlig-
het med den då rådande humorallä-
ran. Det moderna rasbegreppet växte
fram när européer etiketterade och
organiserade befolkningar de mötte
under expansionen av deras imperier
[3]. Senare har det använts i en rad
sammanhang och i varierande grad
representerat en blandning av sociala
och biologiska egenskaper. Bland
annat har ras setts som en förklaring
till sociala olikheter [3]. Inom medi-
cinen har det antagits att ras repre-
senterar en biologisk divergens som
kan förklara variationer i sjuk-
domsfrekvens, och på senare tid ock-
så olika mediciners varierande effekt
på individer.

För att sjukvården effektivt ska kunna
planera prevention och behandling
måste risker för sjukdom karaktäriseras
på både ett individuellt och ett popula-
tionsbaserat plan. Men är ras ett i epide-
miologiska och kliniska sammanhang
relevant begrepp att stratifiera männi-
skor efter, på samma sätt som kön och
ålder? Svaret beror bland annat på gra-
den av biologisk variation mellan det
som kallas raser, huruvida skillnaderna
med rimlig säkerhet kan prediceras
utifrån fenotyp och om skillnaderna är
kopplade till kliniskt signifikanta egen-
skaper. Nationalencyklopedin uppger
att det redan på 1970-talet konstatera-
des att närmare 85 procent av de gene-
tiska skillnaderna mellan människor
finns inom, och inte mellan, raser. Idag
uppskattas den siffran till 90–95 pro-
cent [3]. 

När vi talar om genetiskt betingade
rasolikheter är frågan också i vilken
mån de interagerar med miljöfaktorer.
Med tanke på hur rasbegreppet använts
i historien finns det vidare anledning att
ta hänsyn till den högst påtagliga risken
att sjukvården, genom att arbeta med
begreppet, legitimerar en diskrimine-
rande behandling av vissa människor

och skapar problem som är större än de
eventuella vinsterna.

Flera av dessa frågeställningar bely-
ses i två debattartiklar i New England
Journal of Medicine [3, 6]. Cooper och
medarbetare anser att ras idag har en
social betydelse, och genom att klassifi-
cera människor efter ras skulle genomi-
ken bryta mot de principer som ger ve-
tenskapen dess styrka bortom en social
hierarki. Burchard och medarbetare
hävdar i stället att det bara är genom att
registrera ras som rasistiskt betingade
skillnader i sjukvårdspolitik och medi-
cinsk praxis kan blottläggas. Gruppe-
ringar i USA, som med en rasneutral
politik som mål vill stoppa datainsam-
ling om ras och etnicitet till statliga re-
gister, riskerar därför att motverka sitt
eget syfte, menar de.

Sedan resultaten från ACE-hämmar-
studien presenterats har det rapporte-
rats om läkare som inte behandlar kro-
niska hjärtsviktspatienter som de anser
vara svarta med ACE-hämmare [1] –
ett drastiskt tilltag som visar att ras
fortfarande är en integrerad del av den
kliniska vardagen i USA [2] men som
också illustrerar ett par potentiella fall-
gropar med användningen av begrep-
pet ras.

I studien angav patienterna själva
rastillhörighet – i det här fallet svart
eller vit. I kliniska sammanhang kan
läkaren tänkas göra den bedömning-
en. Man kan då fundera över hur väl
en läkares bedömning överensstäm-
mer med den individen själv gör. Är
det läkarna avser med svart respekti-
ve vit detsamma som patienterna av-
sett i studien? Eller har patienten
klassat sig som vit eller svart utifrån
sociala aspekter som kultur, språk
och religion? Även om ras i medi-
cinska sammanhang inte sällan refe-
rerar till individer med ett gemensamt
geografiskt ursprung [6] saknas en
entydig definition av begreppet. I oli-
ka medicinska lexikon talas om »en
distinkt etnisk grupp med egenskaper
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som överförs till avkomman« och »en
vag och ovetenskaplig term för en
grupp genetiskt besläktade människor
som delar vissa fysiska drag« [7].
Människosläktet delas ofta in i i sju
raser, men uppdelning och avgräns-
ning varierar. I den rasbiologiska lit-
teraturen förekommer allt mellan 3
och 170 raser. Vidare är distinktionen
mellan ras, ursprung och etnicitet
långt ifrån klar – ofta används be-
greppen synonymt, även om etnici-
tetsbegreppet är bredare och utöver
geografiskt ursprung också tar hänsyn
till sociala, kulturella och religiösa
faktorer [8]. Förvirringen undermine-
rar förstås trovärdigheten av forsk-
ning baserad på ras och kan göra det
svårt att jämföra olika studier.

En annan fråga som ACE-hämmarstudi-
en väcker är om det är sannolikt att de
iakttagna skillnaderna är biologiskt be-
tingade? Dessutom, hur stor andel av
svarta kan förväntas svara sämre på be-
handlingen? Hur hantera individer med
blandat ursprung? Gruppen ökar i USA,
och därför tillförde de amerikanska
myndigheterna år 2000 en extra grupp,
»annan«, i folkräkningen [1]. Runt sju
miljoner angav mer än en ras, vilket ta-
gits till intäkt för det meningslösa i att
använda ras som biologisk markör [2].
Andra menar att resultaten bekräftar att
det finns en biologisk bas för rasbe-
greppet och att rasskillnaderna inte bara
är kosmetiska [9]. En studie bland pi-
maindianer fann exempelvis att risken

för diabetes typ 2 var starkt korrelerad
med graden av vit uppblandning [6].

Trots rasbegreppets vacklande grund är
både förespråkare och motståndare till
användningen av det överens om att det
förekommer biologiska skillnader mel-
lan raser [3, 6] och etniska grupper [6].
Studier av olika genetiska markörer –
multiallela mikrosatelliter, SNP (single
nucleotide polymorphisms) – har ex-
empelvis genomgående resulterat i av-
gränsningar mellan genetiska grupper
som är associerade med en kategorise-
ring efter ras, förstått som ett gemen-
samt kontinentalt ursprung [3, 6]. Dess-
utom är självdefinierat ursprung högt
korrelerat med de genetiskt definierade
grupperna [8].

Vissa befolkningar bryter dock med
det kontinentala mönstret. Personer
från Somalia och Etiopien uppvisar ex-
empelvis stor genetisk samhörighet
med kaukasoider (den vita rasen), och
representerar ett slags intermediär
grupp mellan subsahara-afrikaner och
kaukasoider [8]. De grupperingar som
framkommer vid genetiska undersök-
ningar överensstämmer heller inte fullt
ut med de som befolkningsregistret i
USA exempelvis använder sig av.

Men tolkningen av resultaten och
dess kliniska betydelse går isär. Frågan
om etiopierna är ett isolerat undantag
eller inte betraktas av vissa som avgö-
rande för om rasschemat är en rimlig
uppskattning av det geografiska mönst-
ret för genetiska variationer [9]. Coo-

per och medarbetare hävdar att de fles-
ta populationsspecifika mikrosatellit-
alleler sannolikt inte har någon funk-
tion. De är snarare ett slags efternamn
som verifierar en persons geografiska
börd. Med tanke på att de största gene-
tiska variationerna dessutom förekom-
mer inom kontinentala populationer
finns det inga skäl att tro att de delar av
genomet som är av intresse inom medi-
cinsk genetik korresponderar med ra-
ser, hävdar de. 

Andra menar att resultaten bekräftar
att det finns en biologisk bas för rasbe-
greppet [8]. Enligt Burchard och me-
darbetare indikerar fynden bl a att fre-
kvensen av olika alleler som kan för-
klara sjukdom och normal fenotyp kan
variera väsentligt mellan olika raser.
Den medicinska betydelsen beror på ut-
bredningen av de genetiska variationer-
na: mutationer med en frekvens <2 pro-
cent är närmast alltid rasspecifika, skri-
ver de, och exemplifierar med men-
delskt nedärvda sjukdomar. Dessa sjuk-
domar är å andra sidan inte bara säll-
synta utan också ointressanta vid en ra-
sindelning utifrån kontinental börd,
svarar Cooper och medarbetare. Fre-
kvensen av cystisk fibros varierar ex-
empelvis mycket inom Europa, och det
är judar, inte vita, som delar risken för
Tay–Sachs’ sjukdom [3].

För komplexa sjukdomar som astma,
cancer, diabetes och ateroskleros är för-
hållandena annorlunda. De är sannolikt
betingade av flera och potentiellt inter-
agerande gener, i samverkan med mil-
jöfaktorer. Hur sambanden ser ut är inte
kartlagt, men de exempel som finns vi-
sar på viktiga genetiska skillnader i fre-
kvens mellan raser och etniska grupper,
menar Burchard och medarbetare. Fak-
tor V Leiden, en genetisk variant som
medför ökad risk för venös tromboem-
bolism, förekommer hos 5 procent av
vita, men är sällsynt bland människor
från östra Asien och Afrika. På liknan-
de sätt varierar vissa genetiska poly-
morfier vid sjukdomar som Crohns
sjukdom och aids mellan olika befolk-
ningsgrupper [6]. 

Cooper och medarbetare fokuserar
istället på de stora kunskapsluckorna
kring vilka gener som predisponerar
för de vanligaste kroniska sjukdomar-
na. Dessutom finner de det osannolikt
att ras skulle vara ett användbart sätt
att kategorisera människors polygena
egenskaper på. Säger kontinental ras
oss exempelvis något om en ärftlig
egenskap som längd? frågar de reto-
riskt. Både de längsta och de kortaste
människorna finns söder om Sahara i
Afrika – svenskar är traditionellt läng-
re än sicilianer; även om japaner tidi-
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gare varit korta är dagens generation
längre.

För kopplingen mellan ras och indi-
viders respons på farmaka finns en lik-
nande polarisering mellan förespråka-
re och motståndare. Parterna är över-
ens om att statistiskt signifikanta gene-
tiska varianter för metaboliserande en-
zymer har iakttagits med varierande
frekvens i olika populationer [3, 6]. En
variant av N-acetyltransferas, som re-
sulterar i långsam metabolisering,
finns exempelvis hos 14 procent av ös-
tasiater, 34 procent av svarta amerika-
ner och 54 procent av vita [10]. Men
medan Burchard och medarbetare an-
ser att denna och andra genetiska vari-
anter kan predicera toxiska effekter av
mediciner, hävdar motståndare att
skillnaderna är otillräckliga för att ras
ska fungera som ett precist redskap när
kliniker väljer medicin. Vill läkaren
veta om en patient har en särskild ge-
notyp måste helt enkelt en genetisk
undersökning göras, resonerar Cooper
och medarbetare [3].

Dessutom är den farmakologiska re-
sponsen beroende av en rad faktorer –
utbildning, livsstil och hälsa och så vi-
dare – som alla är svåra att kontrollera
för och som sannolikt påverkas av en
persons ras [1].

Risken för sammanblandning av ras och
andra faktorer är ett väsentligt argu-
ment mot användning av rasbegreppet i
medicinska sammanhang. Ras och et-
nisk bakgrund är exempelvis starkt kor-
relerad med socioekonomisk status och
en robust prediktor för utbildning, till-
gång till och kvaliteten på vård [6].
Amerikanska studier har bl a visat att
svarta patienter (hur rasindelningen gått
till framgår inte av studien) med svår
njursjukdom mindre ofta remitteras till
transplantation än vita [11]. En indel-
ning efter ras riskerar förstås att ute-
stänga frågan om varför människor har
dålig hälsa och göra läkare blinda för
betydelsen av mer relevanta aspekter
som livsstil och boende, som Cooper
och medarbetare påpekar. Burchard och
medarbetare menar tvärtom att epide-
miologiska studier som inkluderar ras
kan fungera som ledtrådar om effekter
av kultur, tillgång på vård och partisk-
het bland vårdgivare.

Bortsett från att bevisen för den kli-
niska och epidemiologiska nyttan av
ras saknas, anser Cooper och medarbe-
tare att forskare inte kan bortse från de
sociala implikationerna av att använda
ras. De finns och har politiska konse-
kvenser, och forskare är en del av sam-
hället. Därför kan de inte gömma sig
bakom argumentet att man bara för-
medlar sanningen om naturen, utan att

samtidigt acceptera de sociala dimen-
sionerna av ras.

Omvänt försvinner naturligtvis inte
rasbetingade skillnader i sjukdomsfre-
kvens, behandling och utfall bara för att
man väljer att inte registrera kontinen-
talt ursprung. I USA, med en heterogen
befolkning, skulle det dessutom innebä-
ra att den absoluta majoriteten av för-
sökspatienter i kliniska studier skulle
vara vita, medan minoriteter aldrig
skulle bli adekvat testade, menar Bur-
chard och medarbetare. Tillgänglig
HIV-forskning visar exempelvis på en
sådan snedfördelning [12]. Områden
där det finns viktiga skillnader mellan
raser skulle då inte upptäckas och åt-
gärdas [6]. Även i Sverige, där flera un-
dersökningar påvisat sämre hälsa bland
invandrare än bland etniska svenskar
[13], skulle en sådan praxis innebära att
viktiga skillnader förblev dolda.

Att förorda ras som ett epidemiologiskt
och kliniskt verktyg är visserligen långt
ifrån detsamma som att understödja ra-
sism, men med tanke på de begränsade
kunskaper som finns idag om nyttan av
att indela Homo sapiens efter ras tycks
farorna överväga. Rasbegreppets vaga
definition stärker den hållningen. Och
vilka skäl finns egentligen att tro att lä-
kare och forskare ska kunna röra sig
med ett »rentvättat« och neutralt rasbe-
grepp utan att indirekt underblåsa för-
domar och rasism i samhället som hel-
het? Har vi ens skäl att tro att läkare har
en mer objektiv syn på ras än resten av
befolkningen? Historien är rik på läkare
som beredvilligt ställt sina kunskaper
till rasistiska ideologiers förfogande. I
USA, där rasbegreppet är mest använt,
tycks det idag finnas en slentrianmässig
tendens att anta att minoriteter är gene-
tiskt predisponerade till kroniska sjuk-
domar [3]. Samtidigt kan ojämlikheter i
medicinsk praxis, antingen de är be-
tingade av ras eller etnicitet, bara bely-
sas om människor delas in efter dessa

kategorier. Och från ett strikt medi-
cinskt perspektiv tycks det inte finnas
några starka skäl att helt överge letan-
det efter genetiskt relevanta skillnader
mellan raser. Men det är riskfyllt och
påminner om en seglats mellan Skylla
och Charybdis. Därför är det nog klokt
att forskare motiverar varför de behö-
ver använda en rasmässig eller etnisk
stratifiering, och hur den gått till, så
som Nature Genetics kräver av författa-
re [2].
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”Och vilka skäl finns det
egentligen att tro att läkare
och forskare ska kunna 
arbeta med ett ‘rentvättat’
och neutralt rasbegrepp
utan att indirekt underblåsa
fördomar och rasism i 
samhället som helhet?


