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Abstract 
 
May every one join in? A study of "Mångkulturåret 2006" and its rhetorical context. 
Author: Maline Holmlund 
 
The aim of this paper is to describe the position of the Swedish welfare state within the 

shaping of a Swedish national identity. This is done through the study of Mångkulturåret 

2006, and its rhetorical context. The point of departure is that history is formed continuously 

in current speech and a text analytical method has been used. Mångkulturåret was issued by 

the Department of Culture as an extended perspective of Cultural politics. The rhetoric used 

in the official document Agenda för Mångkultur is analyzed through a comparison with 

earlier official documents on the field of multiculturalism and integration. This is done with 

the aid of a model composed of three rhetorical opposition fields. Charles Taylor’s theory 

’Politics of recognitions’ and the criticism towards this theory are the main theoretical 

references. The politics proclaimed for Mångkulturåret 2006 included elements similar to 

”The politics of recognition” and the rhetoric was linked to former documents on the field. 

The logics of mångkulturpolitiken withheld the idea of national identity through the definite 

exclusion of immigrants. Although not ethnically or culturally homogeneous they were 

assumed to have similar interests and a common identity due to their “otherness” (olikhet). 

The non-ethnics were recognized by their broken Swedish and their different appearance and 

were to be acknowledged for these traits as well as their assumed geographical location, their 

suburbness (förortssvenskhet). The rhetorical expression "mångfald” (multitude) was used to 

withhold a notion of difference between ethnical Swedish citizens and non-ethnics. 

(“utomsvenskar”)   
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1. Inledning 
 

Mångkultur. Ordet ska föra tankarna till en mosaik där kulturerna tillåts samspela i en 

harmoni. Alla behåller sina olikheter och skillnaderna kompletterar varandra. Mångkulturen 

och utgör nyckeln till skapandet av en mångfald, den rikedom som ska öppna upp våra sinnen 

för varandra. Men vad döljer sig bakom dessa fina ord? Vad är det för sorts harmoni som ska 

främjas? För vems skull ska mångkulturen egentligen finnas till? Denna uppsats är ett försök 

att förstå hur formuleringarna om det förflutna kontinuerligt skapar historiens och dagens 

politik och hur välfärdsstatens roll i dagens etniskt heterogena Sverige egentligen gestaltar 

sig. För att göra detta har jag undersökt den mångkulturpolitiska satsningen Mångkulturåret 

2006 utifrån ett historiskt perspektiv. 

1.1 Bakgrund 

Mångkulturåret 2006 var ett kulturpolitiskt initiativ med dåvarande kulturminister Leif 

Pagrotsky (s) som högsta ansvarig. Projektet inleddes den nionde september 2004 och då 

utsågs kulturproducenten Yvonne Rock till högsta samordnare för året, och statsvetaren Emil 

Plisch till samordningskommitténs huvudsekreterare. Regeringens direktiv klargör syftet med 

året som att ”på ett bestående sätt öka alla invånares möjlighet att delta i kulturlivet och att 

skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner.”1 Direktiven förespråkar även en ökning av 

människor med utländsk bakgrund i den offentliga kulturverksamheten, såväl som 

konsumenter och producenter.2 Ambitionen att inkludera och representera andra 

kulturyttringar an det ”traditionellt svenska” och också för att inkludera s.k. utomsvenska 

personer i det offentliga kulturlivet och nå en bredare publik3.  Delbetänkandet Agenda för 

Mångkultur är den officiella programförklaringen inför Mångkulturåret 2006 och jag har 

därför tagit detta betänkande som underlag för min studie.  

 1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa välfärdsstatens roll i formandet av en svensk nationell 

identitet. Detta görs genom en studie av Mångkulturåret 2006 och dess lanserade politik. Jag 

vill försöka beskriva vad som egentligen avses med en mångkulturpolitik och hur det kommer 

sig att denna politik lanserats just nu. Min frågeställning är: 

                                                
1 Agenda för Mångkultur, programförklaring inför Mångkulturåret 2006, SOU 2005:91 s. 718  
Kommittédirektiv 2004:169 
2 SOU 2005:91 s. 24 
3 ”Andelen  konstnärliga upphovsmän med utomsvensk eller minoritetsbakgrund skall öka permanent och utgöra 
en större andel av de yrkesmässigt verksamma inom hela det offentligfinansierade kulturlivet.” Agenda för 
Mångkultur s.24, Regeringsbeslut 1:9, 2005-05.04,U2005/4446/Kr,U2005/2828/Kr 
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Hur beskrivs mångkulturpolitiken i Agenda för Mångkultur och i vilken retorisk kontext 

lanseras denna politik? 

 

 1.3 Teori 

1.3.1 Filosofisk mångkulturalism 

Politiken som proklameras i Agenda för mångkultur har tagit åt sig av den filosofiska 

mångkulturalism som utvecklades i Canada på 70-80-talet,  

 av vilken Charles Taylor med sin essä Erkännandets Politik från 1992 utgör en av 

frontfigurerna. Samordningskommittén uttrycker i Agenda för Mångkultur att Taylors 

normativa mångkulturbegrepp är mer lämpligt än det deskriptiva mångkulturbegrepp som 

tidigare använts i svenska integrations- och invandrarpolitiska dokument.4  

         Taylor driver tesen att man genom att erkänna förtryckta grupper för det som tidigare 

orsakat förtrycket, kan återupprätta förtryckta människor som individer. Framförallt 

polemiseras teorin mot likhetsliberalismens antagande att alla kulturer idag uppfattas som lika 

mycket värda, och bilden av individen som fullständigt autonom. Istället, menar han, skapas 

individens identitet dialogiskt. Människans självbild skapas delvis genom andras förmedling, 

eller erkännande av hennes identitet. Återspeglar människor eller samhället omkring henne en 

”föraktlig eller inskränkt bild” av henne kan hon ”lida verklig skada.”5  

Det är därför ett livsnödvändigt behov att ge andra ett ”tillbörligt erkännande” för deras 

identitet.6 Erkännandepolitiken syftar till att förändra och återupprätta individens självbild och 

känslan av egenvärde.7  

             Med identitet menar Taylor ”vilka vi är, varifrån vi kommer.”8 Identiteten skapas i 

relation till betydelsefulla andra betonar han. Om jag kommer i kontakt med sådant som han 

sätter stort värde på endast genom en person jag älskar så blir denna person en del av min 

egen identitet, resonerar han.9 Vi bör inte nöja oss med olika kulturers rätt till existens och 

överlevnad enligt en liberal jämlikhetstanke utan Taylor kräver ett aktivt erkännande av att 

                                                
4 SOU 2005:91 s.52,53 I foldern ”Mångkulturnytt” utgiven i samband med mångkulturåret säger uttrycker 
mångkulturkonsulenten Rasoul Nejadmehr målet med mångkulturpolitiken såhär : ”Vi ska inte tolerera varandra, 
inte respektera varandra, vi ska erkänna varandra- vi ska mötas som jämlikar och förändras båda två av mötet” 
5 Taylor, Charles, 1994, ”Erkännandets Politik” i Det Mångkulturella Samhället, s.37-38  
Som exempel visar han på hur feminister menat att kvinnor i patriarkala samhällen har pressats till att anamma 
nedsättande självbilder och internaliserat bilden av sin egen underlägsenhet. I och med detta skulle de, även om 
de faktiska hindren fler deras utveckling försvann vara oförmögna att dra nytta av sin nya situation.  
6 Taylor.(1994), s.38 
7 Taylor (1994) s.37 
8 Taylor (1994) s.43-44 
9 ibid., min kursiv 
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alla kulturer har samma värde.10  För att förverkliga ett genuint erkännande är en  

”sammansmältning av horisonter” nödvändig. Genom att röra oss i en vidare horisont får vi 

perspektiv på det som vi tidigare tagit för givet och förstår att bakgrunden för vår värdering är 

normbunden. På så sätt kan vi uppnå en äkta förståelse. Om vi då sedan skulle komma fram 

till att den ursprungliga teorin var riktig så gör vi detta med förändrade normer. Vår 

ursprungliga uppfattning om vad som skapar värde skulle vara förändrad och denna 

förändrade horisont förhindrar etnocentrism.11. Detta ”är vi skyldiga andra kulturer” anser 

Taylor och varnar för att allt för tidigt skapa sig ett omdöme om kulturer som inte närmare 

undersökts. Först efter att vi genomgått denna normförändring, menar han, är vi kapabla till 

ett riktigt antagande om andra kulturer. Ett positivt omdöme fällt ”i förtid” är följaktligen 

nedlåtande och etnocentriskt. Taylor går tyvärr inte närmare in på sin teori om sammansmälta 

horisonter utan tydliggör endast att denna bör ske om en sann förståelse ska kunna uppnås. 

Det som följer är en hänvisning till Herders' föreställning om den ”gudomliga försynen” 

enligt vilken mångfalden inte var en slump utan ”avsedd att skapa större harmoni”. 12 Det 

skulle det vara högmodigt att avfärda en sådan föreställning slår han fast. Taylor varnar för 

sådant högmod och för kategoriska och falska värdeomdömen och råder att erkänna att vår del 

i den mänskliga historien är begränsad. Vi bör istället vara öppna för ”det slags komparativa 

kulturstudier som måste ersätta våra horisonter i den slutgiltiga sammansmältningen.”13 Än är 

vi inte där vid den ”yttersta horisont där kulturernas relativa värde kan framträda” och detta 

bör vi vara ödmjuka inför och inte låtsas att alla kulturer behandlas lika när det i själva verket 

inte gör det.14  

              I denna uppsats jämför jag Taylors erkännandepolitik med den mångkulturpolitik 

som presenteras i Agenda for Mångkultur. Victoria Fareld, idéhistoriker vid Göteborgs 

universitet, har i artikeln ”Från erkännande till vidkännande” i tidskriften Glänta nr 3.06 

undersökt Taylors erkännandepolitik utifrån det idémässiga ursprung som den vilar på - 

nämligen Hegels slav-herredialektik. Farelds text är inte helt lättillgänglig och det är ganska 

så ovanligt att man i statsvetenskapliga uppsatser stödjer sig teoretiskt mot en filosofisk text. 

Dock skulle en rationell statsvetenskaplig modell inte kunna fånga det som jag söker lika bra 

som Farelds artikel, eftersom jag här först och främst är intresserad av språk och idéer och hur 

dessa formar det möjliga utrymmet för handling. Enskilda aktörers intressen mindre betydelse 

                                                
10 Taylor (1994) s.66-67 
11 Taylor (1994) s.70,72 
12 Taylor (1994)  s.72 
13 Taylor (1994) s.72 
14 ibid. 
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i sig, även om dessa intressen är viktiga för den statliga diskursens utformning i stort.  

 

1.3.2 Att återvända till sig själv – Hegels dialektik 

Detta avsitt är en kort redogörelse för Farelds tolkning av Hegels dialektik. Fareld fokuserar 

på Hegels teori om jagets återvändande till sig självt och menar att Taylor i sin 

erkännandepolitik förenklar Hegel på ett sätt som inte riktigt låter sig göras.  

             Hegels dialektik innebär enligt Fareld ett ”jagets återvändande till sig självt efter att 

ha erfaret den andras annanhet formar en människas självmedvetna jag".15 För att ”bli” oss 

själva behövs den andra såsom annan.16 Skillnaden mellan mig och den andre är det som 

möjliggör mitt jag. Det är i  återvändandet från annanheten till mig själv som jag får en blick 

för min egen identitet. Genom att jag har särskiljt mig från mig själv får jag så en relation till, 

och därmed tillgång till mig själv, då jag kan se mig själv med den andres ögon: 
 

Jaget är en relation som vilar på att man särskiljt sig för att stå i relation till det som särskiljts – att man ser 

sig själv med den andres ögon. Ens identitet är därför inget man förfogar över. Det är en relation mellan en 

själv och andra. (Fareld, 2006, s.74,75) 

 

Detta kan åskådliggöras genom ett telefonsamtal. Om jag talar i telefon så räcker det inte att 

säga ”Hej det är jag” eftersom den jag talar med också uppfattar sig som ”jag.” 

”Hej det är Maline” skulle jag behöva säga för att den jag talade med skulle förstå vilket jag 

hon talade med, och på så sätt skulle jag se på mig själv med hennes ögon. På så sätt formas 

alltså jaget i relationen mellan en själv och den andra, Det innebär att det både är ofrånkomligt 

och samtidigt omöjligt att jag samtidigt är ”du” och du samtidigt är ”jag”. Genom att mitt 

självmedvetande på så sätt ställs inför ett annat självmedvetande så ställs det också utanför sig 

självt på så sätt att det (åter)finner sig självt som ett annat väsen. Men, genom detta har 

självmedvetandet även upphävt detta andra som väsen och ser sig självt i det andra.17   Detta 

innebär att det är en omöjlighet att erkänna sig själv som sin egen eftersom att erkänna sig 

själv i samma ögonblick innebär att man ser sig själv som en annan, och alltså erkänner att 

man inte har autonomin över vad andra kallar en. Således ställs människan inför den omöjliga 

paradoxen att det enda sättet att få tillgång till sig själv är att inte vara ett med sig själv – att 

vara ”ickeidentisk” med sig själv.18  

 
                                                
15 Fareld, Victoria, (2006) ”Från Erkännande till Vidkännande” i Glänta 3.06 s.74-75 
16 Fareld (2006) s. 74 
17 Fareld (2006) s.74 
18 Fareld  (2006) s. 74, 76 
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1.3.3 Taylors komplementära erkännandepolitik. 

Fareld benämner Taylors erkännandepolitiska återvändande som självrestaurering. 

Erkännandepolitiken beskrivs som en identitetspolitik och ”som ett krav på att bli erkänd för 

den man är, för sin särart”19 Det handlar här om att bli erkänd, respekterad och bekräftad för 

den specifika olikhet som tidigare ledde till osynliggörande eller förtryck. Det är inte möjligt 

att vara ett med sig själv utan identiteten är något man har, något som går bortom en själv och 

som går att dela med andra, t ex kön, klass, eller nationalitet.20  

För att förstå skillnaden mellan en identitet som man ”har” och som man ”är” tar Fareld Paul 

Ricoeurs uppdelning mellan ipse och idem, dvs. en människas ”vad” och ”vem” till hjälp. 

Begreppet Ipse refererar till ”samma”, att vara likadan och detsamma som, det jag har 

gemensamt med andra.  

Begreppet Idem, refererar till ”själv”, det som är unikt för mig och gör mig olik andra. Ipse är 

på så vis motsatsen till idem.21  

I erkännandepolitiken förvandlas skillnaden till komplementaritet menar Fareld. Skillnaden 

finns hos Taylor inte i mitt medvetande om den andres annanhet utan mellan mig och den 

andre: 
 

/.../ de andras annanhet är vad som möjliggör för mig att vara mig själv /…/ I linje med Hegels tanke om 

en försoningens dialektik ses skillnaden mellan människor som partiella delar i en helhet. (Fareld s.77) 

 

Taylor har tagit fasta på det faktum att den hegelianska dialektiken inte låter skillnaden förbli 

utan att den ingår i en rörelse mot helhet. Genom appellen ”erkänn mig för den jag (redan) är” 

vill erkännandepolitiken återställa en ursprunglig självidentitet och upphäva skillnaden mellan 

ipse och idem. Jaget kan återvända till sig själv som en enhet på grund av att vi alla egentligen 

är komplementära delar i en införlivande mångfald. Hegels dialektiska återvändande fungerar 

här självrestaurerande och erkännandet förvandlas till en självbekräftande handling. Fareld 

benämner detta: erkännande som självrestaurering. Genom att tänka sig att den andre, trots 

att han är skild från mig, ändå kompletterar mig, kan jag återvända till mig själv som hel. 

Skillnaden läggs här varken hos mig eller hos den andre utan i mellanrummet mellan oss. 

Mångfalden i sig får bära skillnaden, medan människorna i denna mångfald kan behålla sina 

identiteter intakta – detta benämner Fareld identitetsholism.  Det blir ”de andras annanhet /…/ 

                                                
19 Fareld (2006) s.76,77 
20 Fareld (2006) s76-77 
21 Ricoeur (1992) s. 12-14, 140-150, 167 i Fareld  (2006) s.74-75 
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som möjliggör för mig att vara mig själv”22  

 

1.3.4 Vi är alla delar av detsamma 

Identitetspolitiken förankras i behovet av andras erkännande för att skapa en egen identitet, 

menar Fareld. Taylor vill både befria människor från förnedringen att bli förtryckta och 

erkänna dem för som tidigare ledde till förtrycket menar Fareld.23 Minns Taylors uppfattning 

om den dialogiskt formade identiteten och hans upprörda ställningstagande att människor kan 

”ta allvarlig skada” av att bli representerade på ett nedlåtande eller förtryckande sätt. Jagets 

återvändande till sig själv kan endast bli möjligt genom att människor runt mig ger mig ett 

andra positivt erkännande. Detta erkännande får fungera som en helande åtgärd. Dess syfte 

blir att reparera en förvanskad tillvaro och möjliggöra ett återställande till "ursprungligt 

skikt”.24 Hur är det då möjligt?  Fareld pekar på att jagets återvändande från annanheten hos 

Taylor bär på ett löfte om ömsesidig förståelse och genom denna förståelse ska vi nå 

utveckling och fulländning (completion).25 Genom att förstå skillnaderna människor emellan 

som berikande och kompletterande i en helhet blir jag hel i mig själv samtidigt som jag blir ett 

med andra - ”jag är viet och vi är jaget.” 26  Fulländande sker genom andra eftersom: 
 
 
de andra i egenskap av andra är vad som gör mig till ”samma” (ipse, min anm.) i överensstämmelse med 
”den grundläggande idén om att vi behöver varandra just i våra skillnader, för att vara hela människor” 
(Fareld, 2006, s. 78,79 citat Taylor, 1994).  

 
 

De andra blir på så vis olika (kompletterande) manifestationer av detsamma. Skillnaden 

försvinner och vi blir till kompletterande delar i en samhällets mångfald där ingen är förmer 

än någon annan och där alla har rätt att bli erkända för den de ”är”. 

1.3.5 Återvändsgränd 

Fareld påpekar att Taylor sällan talar om ett du eller en den andre utan att han hellre talar om 

ett jag ställt mot ett vi: 

 

Att det i en försoningens dialektik – där jag och du alltid är inneslutna i ett vi – inte finns plats för några 

absolut utanförstående andra, medför att Taylors ”vi” till slut blir det totalt inklusiva, en gudomlig ordning. 

                                                
22 Fareld (2006) s.77 
23   Erkännandet ska ”återställa något som redan är etablerat genom att identifiera det på ett mer korrekt sätt i en 
önskan att återställa det som blivit förvrängt och förvridet”. Fareld  (2006) s.78 
24 Fareld (2006) s. 77 citerar Taylor (1994) s. 145. 
25  Taylor (1998) ”Living with difference” Debating democracy’s content s. 216 i Fareld (2006) s. 78,79 
26 Fareld. (2006) s.79 citerar Taylor (1994) s. 145 
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(Fareld s. 79) 

 

När Hegels skillnad uppfattas som komplementaritet blir Hegels återvändande rörelse en 

harmonierande rörelse som syftar till att återställa något som gått förlorat: 
 

[F]örlusten av en ursprunglig enhet: en enhet som gått förlorad av negativitetens splittrande kraft, endast 

för att återställas av en ny enhet.” (Fareld s.79)  
 

Men Taylor gör ett misstag, i sin iver över att (åter)skapa harmoni menar Fareld. Då han 

proklamerar nödvändigheten att återställa en oförvanskad relation med sig själv förbiser han 

att Hegels språkbruk innehåller en dubbelhet. Hegel antyder att det finns en separering och ett 

oberoende mellan mig och den andre och samtidigt ett ”radikalt beroende” av denna andre. En 

bundenhet som gör det omöjligt för en människa att vara fullkomligt i överensstämmelse med 

sig själv i en obruten helhet.27 Denna dubbelhet, kan inte erkännandepolitiken hantera 

eftersom den har förvandlat skillnaden mellan ’mig’ och ’den andre’ till något 

kompletterande.  För att återigen återknyta till Ricoeurs uppdelning i vem och vad så innebär 

Taylors erkännande ett försök att korrekt representera en människas vem genom hennes vad. 

Han vill restaurera människors skadade identiteter (vad) genom att ge företräde åt förtryckta 

grupper att definiera sig. Sedan ska majoritetssamhället (”vi”) bekräfta gruppen ”i form av att 

”rätt” representera, givna identiteter.” 28 Alltså genom att restaurera deras vad. I och med 

detta blir Hegels erkännandemoment en fråga om erkännande av den ”verkliga” identiteten 

hos människan som blir erkänd och om att bli igenkänd sådan som hon egentligen är och 

alltid har varit. Den nya definitionen är den sanna identiteten hos varje individ. Eftersom 

Taylor förstår erkännandet som ett socialt förmedlat återtagande av det egna självet utelämnar 

han det dubbla seende på självet som Fareld menar att Hegels dialektik kräver. Detta seende 

har att göra med jagets oklara position gentemot den andre. Detta eftersom den annanhet som 

utgör jagets förutsättning på samma gång ”utgör det största hotet mot dess själva existens”.29  

I och med att Taylor ignorerar att återvändandet präglas av denna ambivalens (att den alltså 

både möjliggör och underminerar individens möjlighet att uppnå autonomi) så blir syftet med 

erkännandeideologin tvetydigt. Enligt Fareld förvandlar Taylor den hegelianska 

erkännandeprocessen till en ”entydig liberal jämlikhetsformel” jämförbar med 

varumarknadens logik där ”erkännandet är ömsesidigt såtillvida att transaktionerna är 

                                                
27 Fareld (2006). s.79 
28 a.a..s.79 
29 a. a. s.80 
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rättvisa”. 30 

                  Hegels dialektik bygger på omöjligheten att namnge sig själv och därav blir 

kravet ”erkänn mig för den jag är” paradoxalt. Det säger ”jag behöver ditt erkännande för att 

jag inte behöver ditt erkännande.” Den identitet du förmedlar är redan min, den utgår från mig 

och återvänder till mig”31. Således både bekräftar och förnekar kravet det radikala 

beroende, som innebär att människan aldrig helt kan äga sin identitet. Bekräftelsepolitiken 

försöker återställa bristen på självtillräcklighet men kan i själva verket inte handskas med den 

eftersom den gör erkännandet till en självrestituerande akt.32 Bristen på självtillräcklighet 

kvarstår alltjämt som det egentliga dilemmat. Genom att förneka slavens oberoende och sitt 

eget beroende underminerar Taylor samtidigt sin egen position. Han hamnar själv i en 

existentiell återvändsgränd eftersom han inte erkänner att ”sammandrabbningen 

mellan herre och slav inte huvudsakligen [kretsar] kring ett erkännande av varandras 

identiteter utan kring avgörande insikt om de egna villkoren.”33  

1.4 Metod  

 Metoden som använts i denna uppsats är textanalys. Jag har sökt efter tankefigurer och 

studerar formuleringar kring bl.a. nationell identitet, kultur, mångfald, mångkultur och 

medborgarskap.  Jag har inte gjort en ideologianalytisk studie utan en genealogi med 

utgångspunkt i historien som ett pågående skede. Enskilda aktörer ingår som del i en vidare 

diskurs där språket formar handlingsmöjligheterna för det vidare talet och ingen enskild 

person står fri från diskursen.34 Jag har två ambitioner med mitt syfte. Dels analyseras  

framväxten av retoriken i Agenda för Mångkultur såsom mångkulturpolitisk satsning och dels 

innehållet i den politik som presenteras i detta kulturpolitiska delbetänkande.  

         Språket i Programförklaringen i Agenda för Mångkultur är fruktansvärt luddigt och det 

är för det mesta svårt att hitta innebörden av vad som sägs. Ofta utmynnar resonemangen i 

ingenting35. Hur kommer det sig att språket är så tillkrånglat? För att beskriva detta har jag 

läst tidigare dokument baserat på Karin Borevis avhandling Välfärdsstaten i det 

Mångkulturella Samhället (2002). Hon har analyserat offentliga dokument gällande 

                                                
30 a. a. s.80 
31 a. a. s.80 
32 Fareld s.80 
33 ibid, min kursiv 
34Michel Foucault, 2003 (1971) Diskursens Ordning,s.15  
35. Se t ex detta resonemang: ”Själva begreppet mångkultur måste, tror jag, förstås i vid mening. Kulturbegreppet 
som sådant är dynamiskt. Det finns heller inga manualer eller facit för hur vi ska arbeta med Mångkulturfrågor. 
Arbetet har mer av risk och äventyr över sig: Istället för att fastna i formuleringstvister vill jag därför (…) mana 
till handling.” (SOU 2005:91 s.15)  
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invandrar- och integrationspolitik från sent sextiotal till och med 2000-talet. Min historiska 

genomgång bygger i huvudsak på denna forskning. Då  mångkulturåret lanserats som 

kulturpolitisk satsning har jag även tagit in något av kulturpolitikens utveckling beskriven av 

litteraturdocent Sven Nilsson36. Då Borevis undersökning slutar efter nittiotalets 

integrationspolitiska diskurs har jag lagt till två dokument ur Maktutredningen om Strukturell 

Diskriminering (SOU 2006:73). För att få reda i den logik som Agenda för Mångkultur utgår 

från har jag använt Karin Borevis modell med tre idealtypiska spänningsfält som verktyg. En 

möjlig kritik mot mitt upplägg kanske skulle kunna vara att jag använder Borevi både som 

tidigare forskning, samtidigt som jag använder hennes modell för att undersöka dokumenten. 

Jag har läst majoriteten av de undersökta dokumenten i original för att skaffa mig en egen 

uppfattning om ämnet och inte vara för styrd av Borevis tolkning, men naturligtvis är 

uppsatsen präglad av hennes tankesätt.  

               För att analysera beskrivningen av mångkulturpolitiken jämför jag den med nämnda 

filosofiprofessorn Charles Taylors erkännandepolitik som presenteras i hans artikel 

”Erkännandets Politik” i Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (1994). Jag 

utgår från idéhistorikern Victoria Farelds kritik av denna erkännandepolitik såsom hon 

presenterar den i sin artikel ”Från Erkännande till Vidkännande” (Glänta 3.06). I  läsningen 

av Agenda för Mångkultur letade jag efter referenspunkter till Taylors erkännandepolitik. Jag 

fann en hel del uppenbara likheter i tankesätten, men Agenda för Mångkultur är inte en 

direktöversättning av Taylors politik utan har snarare tagit åt sig vissa element av hans 

filosofi. Taylor och Fareld presenteras i uppsatsen som mina teoretiska referenser och Borevi 

som min huvudsakliga metodologiska utgångspunkt. 

                Sökandet efter Mångkulturpolitikens härstamning ska inte förstås som ett statiskt 

sökande efter ett ursprung. ’Ursprunget’ eller ’kärnan’ är ganska ointressant i sammanhanget. 

Snarare är det hur och på vilket sätt som man talar och talat om mångkultur i en 

välfärdsstatlig kontext som är intressant och hur detta i sig formar förutsättningarna för 

dagens och framtidens tal och i förlängningen politik.37   

1.5 Avgränsning och Material 

Min empiriska utgångspunkt för uppsatsen är programförklaringen och det kulturpolitiska 

delbetänkandet Agenda för Mångkultur. För att ge en bättre förståelse för de retoriska 

formuleringarna i denna text har jag även, med bas i Borevis forskning, gjort en historisk 

analys av invandrar och integrationspolitiska offentliga dokument från 1968 och till och med 

                                                
36 Nilsson, Sven, 2004: Kulturens Nya Vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling. 
37 Gilles Deleuze, 2003 (1962), Nietzsche och filosofin, s.32,33 



 14 

2000-talet. I denna ingår, som nämnts, även två artiklar ur 2006 års Maktutredning om 

Strukturell Diskriminering (SOU 2006:73). Poängen med denna genomgång av historiska 

dokument är att ge perspektiv på mångkulturkommitténs retorik kring mångkulturpolitiken. 

           Jag har inte tagit med utredningar som företräder samma mångkulturperspektiv som 

finns i Agenda för Mångkultur 38 Jag gjorde bedömningen att dessa utredningar inte i sig 

ökade förståelsen för mångkulturpolitikens uppkomst som politiskt sakområde. Istället har jag 

inkluderat den integrationspolitiska maktutredningen från 2006 och etnologen Oscar Pripps 

och kulturgeografikern Irene Molinas bidrag till denna. Pripps och Molinas texter är 

publicerade efter Agenda för Mångkultur, så rent tidskronologiskt är Agenda för Mångkultur 

inte en följd av just dessa texters perspektiv. Maktutredningen utarbetades dock parallellt med 

Agenda för Mångkultur och dess perspektiv diskuterades mycket i den rådande 

mediedebatten. Perspektivet om strukturell rasism och postkolonialism har uppenbarligen 

påverkat Agenda för Mångkulturs retorik i min mening, då utredningen präglas av en 

uppenbart skuldmedveten retorik i förhållande till delaktigheten i den ”förtryckande normen”. 

1.6 Tidigare Forskning 

Det finns ännu ingen forskning om mångkulturpolitik och minimalt med forskning om 

välfärdsstatens förhålningssätt till mångkultur. Främst har detta område behandlats som 

integrationspolitisk fråga och på det kulturpolitiska området är det först på senare tid som 

termer som mångkultur och mångfald39 har börjat dyka upp. Christer Lundh, professor i 

ekonomisk historia har tillsammans med, nationalekonomiprofessorn Rolf Ohlsson, i boken 

”Från arbetsimport till flyktinginvandring” (1994) skildrat hur Sverige gått från 

emigrationsnation, till arbetskraftsimportnation till att främst ta emot flyktingar. Denna 

skildring har statsvetarna Marie Demker och Cecilia Malmström kompletterat med ett 

utrikespolitiskt perspektiv. I sin bok Ingenmansland från 1999 ger de en översiktlig bild av 

Sveriges immigrationspolitik40 från det sena 60-talets propositioner angående reglering av 

invandringen till det sena 90-tal då boken är skriven. Författarna tillför ett utrikespolitiskt 

perspektiv och lägger fokus framförallt på en djupare förståelse av flyktingimmigrationen. En 

av författarnas huvudslutsatser är att immigration främst uppfattats som en fråga om 

internationell solidaritet från den svenska statens sida. De nya invandrarnas 

                                                
38 Exempelvis SOU 2000:118 ”Ja jag vill leva jag vill dö i Norden” efter vilken man utsåg de 
mångkulturkonsulenter som Agenda för Mångkultur rekommenderar som expertis inför Mångkulturåret 2006. 
39Mångfald är ett vitt begrepp som ibland har med mångkultur att göra och ibland inte, kulturell mångfald 
behöver inte automatiskt betyda mångkulturell mångfald. Jag kommer återkomma till ordet och dess användning 
såväl gällande kultur- som integrationspolitik. 
40Begreppet immigrationspolitik använder författarna för att beteckna såväl invandrings – som 
integrationspolitik (Demker/ Malmström (1999) s. 7) 
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integrationsprocess i Sverige, d.v.s. relationen till staten som medborgare har varit sekundär. 

Detta, menar de, har bidragit till den ”ofullständiga integrationen.”41 En undersökning av den 

integrationspolitiska vändningen under 1990-talet har genomförts av sociologen Lena 

Södergran. Hon undersöker innebörden av denna omprövning genom att studera vilka 

intressen och värderingar hon hittar i de riksdagstryck hon undersökt. Framförallt inriktar hon 

sig på förarbetet till 1997 års SOU Sverige Framtiden och Mångfalden som formulerar den 

statliga omprövningen från invandrar- till integrationspolitik”.42 

         Jag kommer framförallt att förhålla mig till statsvetaren Karin Borevis 

doktorsavhandling som tidigare nämnts i metodavsnittet. Borevi baserar sin avhandling på 

Thomas Humphrey Marshalls’ positiva rättighetsteori. Dels ämnar hon med avhandlingen 

bidra till den teoretiska diskussionen om  välfärdsstaten i det mångkulturella samhället och 

dels  vill hon ”analysera den offentliga diskursen om invandrarpolitik i Sverige”43 Hon vill 

visa att den liberala välfärdsstaten är ett integrationsprojekt som i sin logik utgår från att 

jämlikhet leder till integration och som genom att garantera sina invånare ett ”socialt 

rättighetsskikt” främjar en integrerad nationell medborgargemenskap.44 Utifrån detta ställer 

hon frågan vilka spänningar en sådan integrativ logik utsätts för i ett mångkulturellt 

samhälle.45 Hon ställer upp tre idealtypiska spänningar utifrån detta antagande: mellan 

allmänt och individuellt formulerad målsättning, mellan etnisk och medborgerlig identitet och 

mellan generella– och specifikt riktade åtgärder. Dessa idealtyper använder hon sedan som 

sökverktyg för att studera den offentliga diskursen gällande integrationspolitik från och med 

sextiotalet, då integrationspolitiken formulerades som politiskt område och trettio år framåt i 

tiden, till och med år 2000.46 Min undersökning utgår från Borevis’ tre spänningsfält  och 

tankefigurer kopplade till dessa. Avhandlingens styrka ligger framförallt i den imponerande 

tunga empirin bestående av flera hundra dokument - och den noggranna genomgången av 

denna, samt det stringent utformade analysinstrument som Borevi använt för att undersöka 

detta enorma material.  Uppdelningen i tre idealtypiska spänningsfält med stöd i Marshalls 

teorier om medborgarskap är tydlig on bevisar att den är användbar i en integrationspolitisk 

kontext. 

                                                
41 Demker/ Malmström a.a. s. 154 
42 Södergran har studerat 55 remissinstanser för utredningen för att klarlägga vilka värderingar och intressen som 
kan ligga bakom den. (Lena Södergran (1998)  
 
43 Borevi Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället, 2002 s. 10 
44 a.a. s.13,14 
45 ibid. 
46 Borevi (2002) s. 56-58, 68,69 
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En möjlig kritik kan riktas mot Borevis något otydliga metodologiska ansats som tar avstamp 

i att undersöka en diskursivt formad logik. Hon avläser och analyserar hur de tendenser som 

hon hittar i det sammanlagda resultatet av de olika uttalanden som återfinns i de studerade 

dokumenten påverkat integrationspolitiken i stort.  Dock problematiseras inte den diskursivt 

präglade tillkomsten och dynamiken i dessa uttalanden, dvs. hur diskursen i sig formar 

värderingar som genomsyrar det sociala. 47  Själv beskriver hon detta som ett medvetet val 

eftersom hon gör en ”beskrivande” diskursanalys.48 Jag hade ändå tyckt det hade varit 

intressant att få en avslutande betraktelse över hur hon menar att jämlikhetstanken har styrt 

integrationspolitiken, då hon i den inledande tesen utgick från att den hade gjort det. 

                Min undersökning befinner sig i ett annat skede i tid en Borevis och även i en delvis 

annan kontext. Jag undersöker härstamningen till ett kulturpolitiskt dokument och hoppas 

kunna bygga vidare på Borevis forskning om en integrationspolitisk logik.  

 

2. Modell  
En välfärdsstat kan inte uttalat utgå från en etnisk förståelse av vad nationell gemenskap 

innebär utan att bryta med TH Marshalls medborgarideal om lika omtanke och respekt för alla 

medborgare. Dock kan ett land förhålla sig på olika sätt till sina medborgare. Borevi tar 

Frankrike och Tyskland som exempel på motsatspoler vad gäller synen på de egna 

medborgarna och den nationella identiteten. Frankrike bygger på en republikansk tanke där 

nationen ska utgöra en politisk enhet och där medborgargemenskapen definieras i rent 

politiska termer. Tillträde till det franska medborgarskapet görs inte formellt till en fråga om 

släktskap eller etnisk tillhörighet. Medborgarskapslagarna bygger på territorialprincipen. Alla 

som föds i Frankrike får automatiskt medborgarskap i landet oavsett föräldrarnas nationalitet. 

Tyskland å sin sida har byggt sin medborgarskapspolitik på härstamningsprincipen. 

Medborgarskapet är bundet till härkomst och släktskap i högre utsträckning. Dessa två olika 

principer avspeglar skilda sett att betrakta nationell identitet. Svensk medborgarlagstiftning  

har traditionellt utgått ifrån härstamningsprinvipen, dvs. en mer etnisk förståelse av 

medborgarskapet. På senare tid har svensk medborgarlagstiftning dock kommit att luta åt en 

tredje princip som baseras på hur länge en person befunnit sig i landet och år 2001 fick 

Sverige en ny lag som närmade sig territorialprincipen. Barn som föds Sverige av föräldrar 
                                                
47 Se Iver B. Neumann: Mening , Materialitet, Makt, en introduktion till diskursanalys (2003) Lund, 
Studentlitteratur s. 143, 150-53 och 
Kristina Boréus och Göran Bergström: Textens Mening och Makt (2003)  s. 311-313  
 
48 Karin Borevi (2002) Välfärdsstaten i det mångkulturella samhället s.74 
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med utländskt medborgarskap kan nu få svenskt medborgarskap vid anmälan. Det är även 

möjligt att inneha dubbelt medborgarskap.49  

2.1 Tre spänningsfält 

De tre latenta spänningsfält som Karin Borevi anser vara centrala för att förstå den logik som 

präglar den svenska integrationspolitiken är: 

 

        1. Spänningen mellan etnos och demos 

  2. Spänningen mellan riktade och allmänna åtgärder 

        3. Spänningen mellan individuella och kollektiva mål 

 

Det är i praktiken svårt att dra en gräns mellan etnos och demos. Både en politik enligt en 

civilt assimilerande modell där staten antar en passiv hållning gentemot etniska minoriteter 

och en politik enligt en mångkulturell modell, där staten antar en aktiv hållning gentemot 

etniska minoriteter i syfte att främja ”kulturbevarande” måste förhålla sig till 

spänningsförhållandet etnos-demos. I det förstnämnda fallet riskerar den civila 

assimilationspolitiken att fastna i ett etnifierande av medborgarna där alla som inte har samma 

etnicitet som majoriteten i praktiken utestängs från demos.50  Vad gäller den svenska 

modellen så konstaterar hon att det mångkulturella idealet resulterar i ett försök att anamma 

både ett etniskt och ett civilt medborgarbegrepp utan att erkänna motsättningen däremellan 

och att det är denna dynamik som har präglat den svenska integrationspolitiken. Således har 

man i den offentliga diskursen antingen förnekat, eller uppmärksammat och avfärdat, att det 

råder en spänning mellan etnos och demos. Borevi visar i sin undersökning på hur detta har 

påverkat talet om i har fått konsekvenser för hur man har kunnat tala om  integrationsfrågor i 

offentligt tryck.   

              Gällande spänningen mellan riktade och allmänna åtgärder så relaterar Borevi denna 

till dilemmat som följer med en välfärdstatens fördelningspolitik. och vad som händer när 

staten kategoriserar gruppen ”invandrare” som en specifik behovsgrupp. I hur stor 

utsträckning ska statliga åtgärder rikta sig specifikt till invandrare som grupp och hur mycket 

kan dessa sägas omfattas av allmänna åtgärder? Det för oss vidare till Borevis tredje dilemma; 

statens problem med att väga den enskildes behov mot kollektivets, dvs.  att mäta individens 

rätt att få tillgång till en viss standard är förknippad med den standard som kollektivet som 

helhet har. Därvid spänningen mellan individuella och kollektiva mål och statens dilemma att 

                                                
49 Borevi (2002) s.23-24 
50 Borevi (2002) s. 57-59 
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ta hänsyn till både samhällets kollektiva och individuella behov och intressen i sina 

målformuleringar.51  

2.2 Förhållningssätt till etnisk olikhet 

Utifrån en Marshallsk förståelse av välfärdsstatens uppgift så kan de enskilda staterna välja 

hur de väljer att förhålla sig till etnisk olikhet. Borevi illustrerar detta på följande sätt (figur 4 

s.28): 

 

inte främja minoritetskulturer                                                              främja minoritetskulturer

                                       

 

 

 Utefter detta ställer hon sedan upp fyra idealtypiska förhållningssätt till etnisk olikhet som en 

stat kan anta. Dessa idealtyper är: 

 

1. Assimilering till etnisk gemenskap 

2. Politik för etnisk exkludering 

3. Assimilering till civil gemenskap 

4. Mångkulturell politik 

 

Alternativ 1 och 3  befinner sig till vänster på skalan medan alternativ 2 och 4 befinner sig till 

höger. Alternativ ett, assimilering till etnisk gemenskap, skulle innebära att staten inte gav 

minoritetskulturer sitt stöd, och inte heller accepterade dem som en del av den medborgerliga 

gemenskapen. Norrbottens ”försvenskningspolitik” under  1800-talet tas som ett exempel på 

en sådan hållning. Enligt idealtyp två skulle staten stödja de etniska minoritetsgrupperna, 

dock inte för att införliva dem i den civila gemenskapen, utan snarare för att hålla dem 

utanför. Tysklands gästarbetarpolitik, där utlänningarna inte förväntas stanna i landet och ta 

del av dess kultur, utan återvända till sina hemländer  efter en tid kan sorteras under idealtyp 

två, politik för etnisk exkludering. Statligt finansierade skolor för gästarbetarna motiveras av 

att deras återvändande till hemlandet ska underlättas. Borevi anser inte dessa två idealtyper 

helt lever upp till den liberala välfärdsstatens normativa utgångspunkter då ”det civila 

nationsbegreppet [implicerar] att staten åtminstone måste tolerera etnisk olikhet”.52 Idealtyp 

tre, assimilering till civil gemenskap, antar en neutral hållning till medborgarnas etniska 

                                                
51 a.a. s. 56-59 
52 Borevi (2002) s.35 
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tillhörighet och fokuserar på det civila medborgarskapet. Frankrike tas som ett givet exempel 

på en sådan politik. Kritiken mot denna politik kommer från ett mångkulturellt håll, där man 

menar att det inte är möjligt för staten att vara neutral till medborgarnas etniska tillhörigheter. 

I praktiken riskerar politiken att i praktiken. verka etniskt exkluderande och likna idealtyp 1. 

Det är den mångkulturella politiken och det är denna hållning som Sverige har antagit 

tillsammans med bl. a Kanada. Skillnaden mellan idealtyp tre och fyra är att endast den 

mångkulturella hållningen erkänner etniska minoriteter. Båda två utgår från den civila 

gemenskapen som utgångspunkt. Både en passiv som en aktiv hållning till etniska minoriteter 

är förenligt med ett civilt nationsbegrepp.53  Linjen skulle kunna förlängas längre åt vänster 

och skulle då innefatta en position som aktivt motverkade etniska minoriteter. En sådan 

position skulle kunna tänkas förespråka apartheid eller etnisk rensning på etniska 

minoritetsgrupper. I Borevis schema finns dock endast de positioner som anses förenliga med 

den liberala välfärdsstatens värderingar. 54 

 

2.3 Välfärdsstaten som integrationsprojekt 

I fokus för samtalet om integration står nationen som social gemenskap betraktad, och 

ståndpunkten att staten för att lyckas med att integrera sina medborgare, måste betrakta det 

sociala rummet som en välfärdspolitisk nyttighet där människor ska kunna samtala och mötas.  

Marshalls integrationsprojekt innebar en uppdelning i selektiva och generella välfärdsstatliga 

åtgärder. Den svenska modellen är känd internationellt för sin  generella välfärd och jämlika 

fördelningspolitik.55  

Karin Borevi utgår från den brittiske välfärdsstatsforskaren Richard Titmuss’ teorier om 

social välfärd och fördelningspolitik i beskrivningen av det hon benämner ”välfärdsstatens 

integrativa logik”. I frågan om fördelningen av statliga resurser skulle ske enligt en selektiv 

eller en generell modell var Titmuss en varm förespråkare för det sistnämnda, skriver Borevi, 

då han menade att en selektiv fördelningspolitik utefter ekonomiska behov skulle bidra till att 

stigmatisera mottagarna i det omgivande samhällets ögon. En omfördelning mellan rika och 

fattiga skulle framförallt kunna uppnås genom generella åtgärder. Trots detta 

ställningstagande ansåg Titmuss att det fanns områden där den generella modellen var 

otillräcklig som fördelningsstrategi.”56 Den generella politiken kunde behöva kompletteras 

med selektiva åtgärder för att stödja de delar av befolkningen som hade det sämst. Detta 
                                                
53 a.a. s.39 
54 ibid 
55 a. a. s.47 
56 a. a. s.49 
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innebar ”att på ett positivt sätt diskriminera till förmån för de fattiga /…/ på grundval av 

geografiskt område, grupptillhörighet eller ’rättighet”’. (sic!) 57 För att lösa dilemmat med 

stigmatisering förlade han problemet till den individuella behovsprövningen och framhöll 

denna som särskilt förnedrande. Genom att staten fokuserade på gruppers kollektiva behov 

istället för individens betalningsförmåga förhindrades stigmatisering.58  

 

3. Historisk översikt 
Denna översikt över sextiotalet till tvåtusentalets invandrar och integrationspolitiska 
dokument  baseras  framförallt på  Karin Borevis forskning kompletterat av Sven Nilssons bok 
”Kulturens Nya Vägar” (2004) samt en egen läsning av dokumenten.   
 
 

3.1 1960 och 1970-talet. Anpassningspolitik. 

Invandrarpolitiken i Sverige formulerades under det sena 60-talet, början på 70-talet, 

framförallt i syfte att kontrollera situationen på arbetsmarknaden och för att upprätthålla en 

jämlik standard för alla Sveriges medborgare. Speciellt oroade sig dåvarande regering för 

utvecklingen av ett “bostadsproletariat”. Invandrarna skulle därför tas emot i områden där det 

fanns bostäder och ges möjlighet till en lika bra standard som den inhemska befolkningen59. 

Regeringen förhöll sig inledningsvis tydligt ovillig till att klassificera den politik som skulle 

föras för att introducera invandrarna i den svenska demosgemenskap men småningom 

etablerades begreppet anpassningspolitik som beteckning för politiken.60 1974 tillsattes 

Invandrarutredningen i vilken tre invandrarpolitiska mål formulerades: Jämlikhetsmålet, 

Valfrihetsmålet och Samverkansmålet. Dessa mål är aktuella än idag  

 Jämlikhetsmålet gällde målet om lika standard för alla. Invandrare och etniska minoriteter 

gick under samlingsnamnet “språkliga minoriteter” och dessa skulle ges rätten både till del i 

majoritetskulturen och att upprätthålla den egna minoritetskulturen. Rätten att ta del av den 

svenska kulturen, nämndes i målet i samma andetag som de andra ”nyttigheterna” information 

och utbildning. Den nybildade kulturpolitiken kopplade också samman kultur med utbildning 

och kulturens uppfostrande roll mot befolkningen betonades. Politiken formulerades i relation 

till tanken om ett medborgarhem i vilket staten sörjde för medborgarnas behov.61 Denna anda 

                                                
57 Titmuss, 1990 s. 35, i Borevi (2002) s.49, min kursiv. 
58 Borevi (2002) s.48-49 
59 Borevi  (2002 ) 82-84,88 
60 Borevi s.86 
 I 1968 års proposition skriver regeringen undvikande att: ”diskussionen om invandrarnas anpassning till Sverige 
bör frigöras från sådana begrepp som assimilering och integration. Frågan bör istället behandlas med hänsyn till 
vad som i varje fall är ändamålsenligt från skilda synpunkter.” (Prop. 1968:142  s.106) 
61 Denna tankes ursprung är Per Albin Hanssons dröm om ett  folkhem där staten sörjde för medborgarna ’”från 
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fanns även  i Invandrarutredningen men för att kunna ge invandrarna del av välfärdsservicens 

bildning  krävdes att man, alltså staten, först tillhandahöll nyckeln –det svenska språket.62 

Språket konstruerades i Jämlikhetsmålet alltså som inkörsport till den svenska kulturen och 

samhället. I Valfrihetsmålet fann Karin Borevi spår av en mångkulturell integrationsmodell 

och en vilja att främja etnisk olikhet. Invandrarna skulle få välja i vilken grad de skulle 

behålla sin egen kulturella identitet och i vilken grad de skulle uppgå i ’en svensk kulturell 

identitet’. Staten skulle ge ekonomiskt och annat stöd till kulturell egenverksamhet och ändra 

det ”allmänna kulturutbudet” så att det ”bättre svarade mot de behov som uppkommit i 

Sverige.”63 Borevi kallar detta för ett val mellan den egna etnoskulturen och majoritetens 

demoskultur. Sedan ställer hon frågan om detta innebar att invandrarna stod fria att välja bort 

en svensk gemenskap. Själv lutar hon mer åt tolkningen att valfrihetsmålet skulle visa att 

staten inte förde en assimileringspolitik på så sätt att invandrarna inte behövde anpassa sig till 

en svensk etnisk kultur men däremot till en svensk demosgemenskap.64 Det var den första 

tolkningen som skulle komma att debatteras i efterföljande offentliga dokument.   

             Samverkansmålet, slutligen, formulerade en önskan om att göra invandrare till en del 

av det svenska samhället. (Ordet integration nämndes dock aldrig.) Samverkan och kontakt, 

tolerans och förståelse uppmuntrades mellan svenskar och invandrare i vilka språkliga 

minoriteter inkluderades. Minoritetsgrupperna skulle genom att göras till ’likvärdiga parter’ 

kunna delta  i samverkan. Detta skulle ske genom att staten gav stöd till organisationer och 

pressorgan där språkliga minoriteter kunde kanalisera sina åsikter, i enlighet med den svenska 

korporativa modellen.65 Genom att rikta sig till den inhemska befolkningen med särskilda 

informationsinsatser och öka kunskapen om invandrare och minoriteter så hoppades utredaren 

Johansson att svenskarnas förståelse för invandrarna skulle öka så att “intressegemenskapen” 

mellan invandrarna och den inhemska befolkningen kunde komma till uttryck. Utbildning i 

fråga om positiv information om invandringens ’positiva kulturella effekter’ skulle användas 

som medel för att bilda svenskarna till tolerans och solidaritet gentemot invandrarna. 66  I ett 

efterföljande riksdagsprotokoll kritiserades Valfrihetsmålet av moderaterna för att vara 
                                                                                                                                                   
vaggan till graven” skriver  Sven Nilsson (2004)  Kulturens Nya Vägar s.239-249 
62 Utredare Johansson skrev: ”Invandrarna bör genom grundläggande utbildning i svenska 
språket ges möjlighet att anpassa sig till och verka i det svenska samhället, och genom olika 
åtgärder bör sociala och språkliga hinder undanröjas för invandrarna att ta del av det svenska 
utbildningsväsendets utbud och svenskspråkiga kulturyttringar. (SOU:1974:69 s.95, även i Borevi s.90) 
63SOU 1974:69 i Borevi  s.96 
64 Borevi s.91 
65 SOU 1974:69 s.96, Borevi s.92,86 
Det var faktiskt LO som först drev kravet på att invandrare skulle få bevara och upprätthålla sin kultur. 
 
66 SOU 1974:69 s.96 
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hyckleri så länge som minoriteter inte tilläts driva egna skolor, ålderdomshem osv. Därmed 

uppmärksammades spänningen mellan Jämlikhetsmålet (lika standard) och Valfrihetsmålet 

(valfri kulturtillhörighet). Men riksdagsmajoriteten ansåg att valfriheten skulle tolkas som en 

rätt att upprätthålla en valfri kulturell identitet inom den generella välfärdsstatens ramar. En 

valfrihet med alternativ utanför dessa ramar betraktades som ett hot, såväl som jämlikheten 

som integrationen.67  

3.2. 1980-talet Flyktingpolitik. 

Under 80-talet kom allt fler flyktingar komma till Sverige och det inledande fokus på 

arbetsreglering behövde omprövas, då arbetskraftsinvandringen helt avstannat. En ny 

invandringslag reglerade uppehållstillstånd och asylprövningar för flyktingar och regeringen 

tillsatte en utvärdering ledd av Invandrarpolitiska kommittén (IPOK) för att pröva om 1975 

års riktlinjer fortfarande höll. Det ansåg IPOK att de gjorde. Motsättningen mellan 

Jämlikhetsmålet och Valfrihetsmålet uppmärksammades återigen, men avfärdades med 

argumentet att det var nödvändigt med båda dessa hållningar och åtgärder för att skapa 

förutsättningar för harmoni mellan ”människor av olika ursprung”68 Framförallt låg fokus på 

valfrihetsmålet och hur långt gränsen för valfriheten skulle sträcka sig. Kommittén menade att 

det var oacceptabelt med ett kulturbegrepp som innebar att invandrare och minoriteter gavs så 

vida rättigheter att de kunde stå i motsättning till det svenska samhällets regler och normer. 

Gällande sådana sedvänjor som inte stod i motsättning till det svenska samhällets normer och 

regler skulle staten förhålla sig neutral. Kommittén betonade att kultur inte var ett statiskt 

tillstånd och inte heller en etniskt förankrad företeelse. De frångick således en mångkulturell 

modell med en stat som aktivt skulle stödja etnisk olikhet till att mer likna Karin Borevis 

civilt assimilerande modell.69 Under 70-talet hade social miljö setts som en välfärdspolitisk 

nyttighet och etniska nätverk snarast som en rättighet där invandrare fick tillgång till den egna 

kulturen. Under 80-talet påpekade både Invandrarpolitiska kommittén och den parallellt 

genomförda Diskrimineringsutredningen (DU) att etniska nätverk och minoritetspolitiska 

insatser var problematiska då de kunde leda till att invandrare fick svårare att komma in i det 

svenska samhället. Dessutom, påpekade IPOK, var invandrarna från respektive länder för få 

för att några etniska nätverk skulle kunna upprättas. DU föreslog att ordet respekt skulle 

ersätta valfrihet eftersom det bättre skulle spegla målsättningens innebörd. DU såg inget 
                                                
67 Borevi s.96. 
 Rent praktiskt så innebar det statliga stödet av invandrarnas kulturbevarande erbjudande om stöd till 
hemspråksundervisning, finansiering till invandrarnas organisationer (t.ex. Invandrartidningen) och stöd till 
litteratur och kultur på minoritetsspråk. 
68 SOU 1984:58 s.46 i Borevi (2002) s.99 
69 SOU 1984:58 s.46, Borevi s.103 
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egenvärde i att främja kulturbevarande av särskillnader med politiska insatser. Målen 

ändrades dock nästan inte alls. Den avgörande förändringen efter dessa utredningar var att 

IPOK skilde på invandrare och språkliga minoriteter. Invandrare konstruerades som en egen 

socioekonomisk behovsgrupp med särskilda behov. I första hand uppmärksammades behovet 

att ta sig in på arbetsmarknaden70 och det invandrarspecifika behovet blev att lära sig svenska. 

I efterföljande proposition slog regeringen fast att valfrihetsmålet skulle tolkas med betoning 

på  respekt för den enskilde individen.71  

          Det svenska språket stod i fokus för en fungerande valfrihet och valfrihetsmålet fick 

inte tolkas som ett bortväljande av detta då språket kopplades samman med den 

”intressegemenskap som omfattar hela det svenska samhället.”72 Valfrihetsmålet låg nu långt 

från en mångkulturell integrationsmodell och vikten av integration i en svensk 

demosgemenskap låg istället i fokus. En grundläggande bas bestående av gemensamma lagar 

och normer och det svenska språket skulle förena invandrare och svenskar att skapa nationell 

sammanhållning. Minoritetspolitiken skildes från invandrarpolitiken och regeringen talade nu 

endast om ”invandrarpolitik” och inte längre om ”invandrar- och minoritetspolitik”. 

Regeringen förordade opinionsbildning och motverkande av fördomar för att ”bibehålla goda 

etniska relationer”, dvs. samverkan mellan invandrare och svenskar.73  

3.2.1.Mångfald och respekt som retoriska lösningar 

 Folkomröstningen i Sjöbo 1986 där majoriteten röstade emot att ta emot de 15 flyktingar som 

Invandrarverket ville utplacera i kommunen fick regeringen att tillsätta en kommission mot 

främlingsfientlighet och rasism. 1989 presenterade de sin slutrapport Mångfald mot Enfald. på 

Medicinen mot rasism stavades folkbildning till svenskar och utbildning till invandrare då 

kommissionen menade att rasism hade sin grund i okunskap. Invandrare som bröt mot 

svenska värderingar skulle få tillgång till information och folkbildningsrörelsen skulle genom 

opinionsbildning bilda den inhemska befolkningen till tolerans av invandrarna.74Utredningen 

var full av tillrop och uppmanade till möten och dialog och ökad förståelsen mellan minoritets 

och majoritetsbefolkning. Kommissionen ansåg att den svenska invandrarpolitiken befann sig 

i ett ’strutspolitiskt läge’ där problemen tegs ihjäl. Huvudsyftet för kommissionen var att 

stimulera ett folkligt engagemang gällande ”bra etniska relationer”. Då skulle det svenska 
                                                
70 Trots att Sverige befann sig i högkonjunktur var arbetslösheten bland invandrare mycket hög. Det gick inte 
längre att, som man tänkt på 70-talet, kontrollera invandringen utifrån arbetssituationen. 
71 Målet skulle omfatta ”respekt för den enskildes identitet och integritet samt möjlighet att utveckla det egna 
kulturarvet inom ramen för de grundläggande normer som i det svenska samhället gäller för mänsklig 
samlevnad”. Prop. 1985/1986 s.20 i Borevi s.108 
72 Prop. 1985/86 s.98 i Borevi s.108 
73 Prop. 1985/86 i Borevi s.107 
74 SOU 1989:13s. 23,59 och 
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samhällets möjlighet att hantera konflikter gällande invandrar- och flyktingfrågar förbättras, 

trodde man. 75. Frånvaron av detta samtal var det som hade lett till främlingsfientligheten76 

De tecknade illustrationerna visade likadana svartkrullhåriga invandrare och svenskar som sa 

(halv)rasistiska kommentarer. Krullhåret och likheten på invandrarna får antas representera 

svenskarnas fördomar om invandrare, men utmanade de den föreställningen?77  Uppriktighet, 

dialog och förståelse betonades. Det gällde både att satsa på riktade åtgärder, t.ex. 

svenskutbildning och dels att ”stärka den allmänna ideologiska beredskapen.”78 

Kommissionen betonade nu att även den svenska kulturen var en kultur i etnisk bemärkelse 

och att den kulturella självkänslan borde stärkas för underlätta de kulturella mötena och 

förhindra ”kulturkollisioner”, men vad den bestod i var oklart.79 Att invandrarna hade olika 

kulturer togs inte alls upp80, det som framgick var att de hade ett behov av att bli behandlade 

med respekt av svenskarna.  De etniska relationerna handlade om att invandrare och svenskar 

skulle mötas och invandrarna inte hamna utanför demosgemenskapen. Att betona 

etnosaspekten tycktes framförallt ha syftet att främja ett tolerant samhälle utan rasism 

gentemot invandrare.81 Majoritetskulturens förståelse för invandrare som utsatt och även 

eftersatt grupp som stod i centrum. Invandrarna själva tycktes märkligt utelämnade och 

reducerades till bärare av ”andra länders kultur” som kunde användas till att bilda svenskarna 

till toleranta medborgare.82 Mångfald mot Enfald introducerade, såvitt jag kan se, ordet 

mångfald i diskursen. Förutom i titeln förekommer uttrycket endast i en inledande dikt med 

budskapet att Mångfald och Enfald tillsammans ger gemenskap. Fokus låg på den nationella 

identiteten och den sammanbindande länken mellan medborgarna vilken man verkade vilja 

förlägga till en kanaliserad dialog83 i vilken svenskar lärde sig respekt solidaritet och 

                                                
75 SOU 1989:13 s.83,115,116 citat s. 83 
76 De skriver vidare: ”Vi vill i detta sammanhang peka på överreaktioner vid etniska konflikter. Bakgrunden 
är ofta en rädsla för att främlingsfientliga partier ska få framgångar (…) Vi tror att frånvaron av sansad debatt 
utgör grunden till den ökade polariseringen av opinionen i flykting- och invandrarfrågor. SOU 1989:94 .116 
77 se tex SOU 1989:13 s.14,79, 18,  
78 SOU 1989:13 s.107, 63 genom information, fördjupad kunskap och forskning skulle rasismen stävjas. 
79 SOU 1989:13 s.22, 74  
80 På en av teckningarna säger en krullhårig kvinna : « I Sverige längtar jag efter hemlandet och i hemlandet 
längtar jag efter Sverige. »  1989:13 s.86 
81 SOU 1989:13 kap10 
82 Här gavs skolan en avgörande roll. Denna skulle ”söka grundlägga solidaritet med eftersatta grupper inom och 
utom landet. Den skall aktivt verka för att invandrarna i vårt land innefattas i samhällsgemenskapen (…) 
Invandrarelever och deras föräldrar kan vara en tillgång och förmedla kännedom om andra länders kultur. Det är 
skolans uppgift att fostra eleverna så att de känner solidaritet med andra länder folkslag och kulturer.” 
Läroplanen för grundskolan från 1980 Lgr80 i SOU 1989:94 s.115, min kursiv. 
83 I samband med denna dialog förodades bl.a tolerans, forskning solidaritet och kunskapsspridning. De 
mötesplatser som föreslogs var  studiecirklar, fackföreningsrörelsen, religiösa samfund, politiska organisationer. 
och idrottsrörelsen. SOU 1989:13 s.76-78 
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invandrarna fanns med som ett redskap till svenskarnas ökade tolerans.  

         1990 kom regeringens proposition där invandrarminister Maj-Lis Lööw ändrade 

innebörden av valfrihetsmålet. Fokus skulle nu ligga på ”de olika kulturernas och gruppernas, 

inklusive den svenska, lika värde och rätt att existera samtidigt och parallellt.”84 Även Lööw 

betonade vikten att inte lägga locket på problemen. Tyvärr var det just detta som gjordes. Dels 

för att man nu talade i högre utsträckning om individer (när verkligheten tydligt delades upp i 

två kollektiv) och dels för att invandrare utan vidare antogs vara ena halvan av en etnisk 

relation, trots att detta kollektiv bestod av olika etniska grupper, med det gemensamt att de 

kommit till Sverige och sedan konstruerat som socioekonomisk behovsgrupp. Egentligen var 

det också detta det lades fokus på i propositionen. Att invandrare hade det sämre ställt än 

majoritetsbefolkningen. Ministern skrev att om invandrares skillnader i t. ex i fråga om 

arbetslöshet och bostadsförhållande  kopplades samman med hudfärg, religion osv. så kunde 

detta leda till diskriminering. Att motverka ojämlikheter mellan befolkningsgrupper blev ett 

sätt att främja integration enligt en generell välfärdsmodell. Invandrarpolitiken skulle därför 

rikta sig till alla Sveriges invånare, såväl majoriteten som minoriteten, en allmän politik. 

Trots detta ansågs det ändå nödvändigt att invandrareuppmärksammades som en 

behovsgrupp. Invandrarna ansågs förfördelade och ’positivt särbehandlande insatser’ skulle 

ge invandrarna förutsättningar för att nå ”den jämlikhet som är invandrarpolitikens yttersta 

mål”85  

3.3. 1990-tal Integrationspolitik 

Under 1990-talet fick Sverige sin första stora flyktingvåg, från krigets Sarajevo och omkring 

100 000 flyktingar togs emot under 90-talets mitt. Det var ett decennium av politisk och social 

omprövning och både invandringspolitiken och kulturpolitiken rycktes med i denna. 1991 

formulerade regeringen en proposition om nya riktlinjer för invandrarpolitiken. I denna 

proposition spanns det vidare på den tidigare tankegången att alla människors valfrihet 

begränsas av lagar och normer. Ett tolerant mångkulturellt samhälle skulle kunna innehålla 

skillnader. På så sätt skulle det välkända dilemmat om att invandrare hade en valfrihet på 

majoritetens bekostnad falla bort. Kultur var att betrakta som något icke-enhetligt och  

föränderligt.86 Regeringen kritiserade att invandrare upprättats som en grupp med 

kulturspecifika behov och den invandrarpolitiska tendensen att “kulturifiera” alla frågor som 

                                                
84 Prop. 1989/90:86 s.8 i Borevi (2002) s.108 
85 Borevi (2002) s.108-109 
86 Regeringen dristar sig till och med till att fråga: ”Är den nuvarande ordningen med en uppifrån, av 
majoritetssamhället styrd mångfald den mest lämpliga? Vad bör och kan staten styra över i detta avseende?” 
Prop. 1990/1991:95 s.85 i Borevi s.116 
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hade med invandrare att göra. Att betona invandrares kulturella identitet kunde bidra till att 

dölja samhällets socioekonomiska orättvisor. Invandrarministern uppmärksammade att det 

kunde bli ett stigma att fokusera invandrare som en särskild målgrupp, speciellt när frågor 

med anknytning till etnicitet, kultur eller invandrare blev till ”invandrarfrågor”. Om 

invandrare blev identifierade som invandrare så bidrog detta till att ”förstärka och 

vidmakthålla” gränsen mellan invandrare och svenskar.87 Invandrarna blev stigmatiserade och 

utpekade som ”annorlunda” menade invandrarministern och lade skulden på den särskilda 

invandrarpolitiken. Här uppmärksammades spänningen mellan ett allmänt integrationsmål 

och riktade åtgärder. Detta var början till den integrationspolitiska vändning som skulle 

komma att prägla 1990-talet.  För att invandrarna skulle integreras i samhället föreslogs 

nämligen ett nytt språkbruk.88Istället för att tala om invandrare som ett ’dom’, en särskild 

grupp i behov av särskilda åtgärder, skulle det istället talas om ett enda vi. En politik riktad till 

invandrare borde tidsbegränsas, menade regeringen, så att den omfattade den period när 

invandrarna var relativt nykomna. Efter denna period fanns det ingen anledning att se 

invandrare som en särskild behovsgrupp. De behov som förknippades med invandrare och 

minoriteters kulturella eller etniska olikhet skulle istället ingå som en del i den allmänna 

välfärdspolitiken. Men problemet att invandrare faktiskt hade det sämre än 

majoritetsbefolkningen kvarstod. Var det lika problemfyllt att specialbehandla invandrare på 

grund av deras socioekonomiska ställning, som inte var relaterad till specifika behov? 

Propositionen menade att så inte var fallet. För att upprätthålla jämlikhetsmålet var staten 

tvungen att särbehandla. Regeringen såg alltså ingen motsättning mellan ett jämlikhetsmål 

och denna typ av riktade åtgärder i vilken Svenska för Invandrare ingick.89 Svenska hade som 

bekant konstruerats som en nyckel till samhället och som en egenskap nödvändig för 

likvärdighet som samhällsmedborgare. Att denna typ av åtgärder inte skulle bidra till ett 

stigma motiverades av att de inte var behovsspecifika utan nödvändiga eftersom invandrares 

socioekonomiska behov bedömdes som särskilt stora i förhållande till den övriga 

befolkningen.90  

              1995 omprövades också 1974 års kulturpolitiska mål. De nya målen som slogs fast 

fokuserade på att förena olika perspektiv. De speglade en instrumentell syn på kulturpolitik 

                                                
87 Prop. 1990/1991 i Borevis.116 
88 Ett nytt sätt att tala om invandrarpolitiken skulle enligt invandrarministern ge ”en annan ram för samhället och 
vi tvingas att på allvar börja diskutera med varandra vad vi menar med ett mångkulturellt samhälle” Prop. 
1990/1991 s.84 i Borevi s.117 
89 Tvärtom kunde ”positiva säråtgärder ” behöva förstärkas under vissa ”utvecklingsperioder” i framtiden. 
90 Det var framförallt åtgärder som kopplades till etnicitet och kultur som skulle undvikas. 
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och kultur och konst skulle vara ”en drivkraft för positiv samhällsutveckling”91 Målen slog 

fast att det fanns ett samband mellan ett rikt kulturliv och ett demokratiskt samhälle. Kulturen 

skulle utgöra den ’väv’ som höll samman samhället och ge sammanhang och förståelse för 

nuet genom att anlägga ett kulturarvsperspektiv.92  

       En moderatregering kom och gick utan att lyckas slutföra någon utredning och idéerna 

som presenterats i 1990 års proposition fick genomslag när socialdemokraterna återigen fick 

makten. 1996 presenterade invandrarpolitiska kommittén sin slutrapport. En generell politik 

skulle föras utifrån ett mångkulturellt samhälle. Denna politik skulle ”spegla mångfalden och 

ge utrymme för den som vill bibehålla och utveckla ett annat kulturarv än majoritetens. (…) 

Inom ramen för vad som gäller i Sverige bör alltså valfrihet och mångfald bejakas.”93  I det 

mångkulturella samhället var det viktigt att hitta det ’kitt’ som skulle hålla ”alla livsstilar och 

kulturer samman.”94 Kulturpolitiken gavs en viktig roll för att skapa detta kitt. Den skulle 

främja en ”vidgad svenskhet” så att fler kunde känna sig inkluderade i den svenska 

gemenskapen.95 Att öppna upp den svenska kulturen så att den speglade en utvidgad 

svenskhet var en del av integrationsplanen för den nya svenska gemenskapen.96 Men 

minoritetskulturer skulle inte ges samma förutsättningar som majoritetskulturen för kulturell 

verksamhet. Det var ju inom den generella välfärdspolitiken som mångfalden skulle speglas 

och det föll sig därför naturligt, tyckte kommittén att ”personer med förankring i samhället 

och inte de nykomna” skulle organisera den kulturella mångfalden.97 Kulturpolitiken fick ett 

ansvar för att ta hand om de frågor gällande etniska och kulturella särdrag, som den nya 

integrationspolitiken inte skulle befatta sig med. Det faktum att kommittén inte ville tala om 

invandrare eller minoriteter utan menade  att kulturpolitiken skulle införliva mångfalden och 

att denna mångfald innefattade såväl kulturer som ’livsstilar’ gjorde målgruppen diffusare – 

vilket Karin Borevi anser vara mångfaldsbegreppet själva syfte. Mångfaldsbegreppet 

användes här för att beteckna den gemenskap – det ’vi’ som skulle bryta upp gränserna 

mellan det ’vi’ och ’dom’, svenskare och invandrarna.98 Invandrarpolitik skulle döpas om till 

nyanländarpolitik och invandrare skulle inte betraktas som en egen behovskategori. 

                                                
91 Nilsson (2004) s.247-248  
92 ibid 
93 SOU 1996:55 s.353,354 
94 SOU 1996:55 s.35 , Borevi s.119 
95 ”Det som ter sig helt främmande idag kan således i framtiden komma att uppfattas som ”svenskt” och därmed 
också fullständigt ”normalt”. Det här är processer som sker vare sig man försöker styra dem eller ej. Men en 
vidgad svenskhet kan göra att en större grupp människor kan identifiera sig och känna nationell tillhörighet till 
det svenska samhället (…)” SOU 1996:55 s.365 
96 SOU 1996:55 s.367 
97 SOU 1996:55 s.367 
98 SOU 1996:55 s.365 
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Regeringens proposition presenterades 1998 och tog fasta på det nya språkbruket. Målen var i 

stort sett desamma som tidigare men Jämlikhetsmålet och Valfrihetsmålet hade slagits 

samman till ett jämlikhetsmål. Det nya mer omfattande jämlikhetsmålet innehöll dels rätten 

till jämlikhet ”oavsett etnisk och kulturell bakgrund” valfrihetsmålet formulerat som ”rätten 

att vara olik”. Samverkansmålet hade ersatts av två målformuleringar. Integrationspolitiken 

skulle dels sträva efter ”en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund” och 

dels en samhällsutveckling kännetecknad av ”ömsesidig respekt och tolerans som alla oavsett 

bakgrund ska vara delaktiga och medansvariga för.”99 Den svenska nationella identiteten 

skulle vara mindre exkluderande och skrev att den svenska historien inte kunde ge en sådan 

identitet utan att den skapades i nuet.100Den nationella identiteten skulle skapas genom ”en 

uppslutning kring samhällets grundläggande värderingar.” Den svenska identiteten kopplades 

främst till en demosgemenskap och etnisk svenskhet var inte nödvändigt eller önskvärt, 

skriver Borevi. Integrationsidealet lutade fortfarande åt modellen civil assimilation. 

Propositionen slog fast att politiken på 80-talet hade förstärkt uppdelningen i ”vi” och ”dom.” 

För att motverka uppdelningen skulle invandrarpolitiken omvandlas till en tidsbegränsad 

nyanländarpolitik. 

Maktutredningen 2000-tal 

År 2000 tillsätter regeringen en maktutredning för att undersöka maktfördelningen mellan 

invandrare och befolkningen i övrigt, ledd av statsvetarprofessor Anders Westholm. Denna 

drogs tillbaka efter hård kritik. En ny maktutredning tillsattes i september 2004, ledd av 

sociologiprofessorn Masoud Kamali och historikern Paulina Los Reyes, med utgångspunkten 

att det råder en strukturell diskriminering av invandrare i det svenska samhället. Utredningen 

utgick från att motsättningen ”vi” och ”dom” var en diskriminerande uppdelning, och lade 

skulden för detta på integrationspolitiken. Utredningen skulle söka efter strukturell 

diskriminering ”på grund av etnisk eller religiös tillhörighet” och i mån sådan hittats föreslå 

åtgärder. Diskriminering med grund i etnisk och religiös tillhörighet översattes i direktiven till 

att gälla tillhörighet till gruppen invandrare, eller en nationell minoritet.101 Regeringen 

tilltalade invandrare som ett kollektiv på grundval att dessa antogs ha sämre möjligheter i 

samhället och det var en omfördelningspolitik i Titmuss' anda som förespråkades. Det var 

                                                
99 Prop. 1997:16 s.23f i Borevi s.125 
100 De skev faktiskt att den svenska befolkningen ”saknade en gemensam historia” eftersom ”en stor grupp 
människor har sitt ursprung i ett annat land.”  Prop. 1997/1998 i Borevi s. 125-30  
101 ”Enligt 1 § respektive fyra i dessa lagar avses med etnisk tillhörighet att någon tillhör en grupp av personer 
som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg .(…) I dessa direktiv avses dock de som i 
praktiken främst diskrimineras på grund av sin tillhörighet och som har sämre möjligheter till makt och 
inflytande i samhället, t. ex invandrargrupper och nationella minoriteter.” SOU 2006:73 s.227-228 
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social rättvisa och en plats av de tidigare diskriminerade i demosgemenskapen som 

förordades, en allmän rättvisepolitik. Det neutralare ’bakgrund’ ersatte i direktiven etnicitet 

helt i led med nittiotalets ambitioner att tala om en mångfald i vilken alla ingår. 

Maktutredningen ville visa på att människor med invandrarbakgrund inte var delaktiga i 

samhällsgemenskapen och detta perspektiv fanns med i alla artiklarna.  

              Etnologen Oscar Pripps bidrag till Maktutredningen gällde kulturpolitiken och han 

spann vidare på nittiotalets inslagna väg om att öppna upp kulturpolitiken för att spegla 

mångfalden. Artikeln ”Den kulturbundna kulturen” refererar tillbaka till en kartläggning gjord 

av Mångkulturellt Centrum gällande etnisk och kulturell mångfald i kulturlivet. Kulturlivet 

tillskrevs ett ansvar för den svenska nationella gemenskapen. Det skulle spegla den ”etniska 

mångfalden”. Fokus låg i artikeln på begreppet mångfald i sig och vilka attityder det statliga 

kulturlivets ledande aktörer hade gentemot  inklusionen av denna.  Det finns en tydlig rädsla 

för att peka ut och utestänga. Mångfalden ska särbehandlas, men ändå representeras på 

särskilda premisser, som just ”etnisk mångfald”. Den förtigna spänningen mellan allmänt och 

riktat gör att Pripp får svårt att tala om sin målgrupp. Den mångfaldiga målgruppen beskrivs i 

skiftande termer såsom mångfaldig publik, personer med utländsk bakgrund, immigranter och 

”invandrare” inom citationstecken. Paradoxalt får detta en ännu större utpekande effekt då 

dessa personer framstår som en onämnbar kategori. Det krävdes ett mycket kringelkrokigt 

resonemang av kulturcheferna för att kryssa mellan rätt och fel och fallgroparna gällande 

mångfald visade sig vara många.102  Cheferna hade ”bristande engagemang och kunskaper” 

gällande mångfaldsrekrytering, ansåg Pripp103.  

                 Kulturgeografikern Irene Molina myntade begreppet rasifiering som beteckning av 

den process som pågått i förorten. Med hjälp av postkolonial teori ville hon visa att förorten 

Gottsunda skapats som en förort som segregerats och stigmatiserats för att sedan 

’avetnifieras’ när svenskar (även benämnda ’vitheten’) börjat flytta dit. Molina menar att 

Gottsunda föddes i samband med Miljonprogrammet och att orten ”med eller utan avsikt” 

från myndigheternas sida blev en förort dit invandrare tvingades flytta och ”berövades 

möjligheten att välja”.104 ’Invandrarskapet’ och ’invandrartätheten’ frånkopplades i artikeln 

från människorna för att bli egna aktörer med inneboende etnicitet. Det var exempelvis 

“invandrartätheten” som tvingades flytta närmare Gottsundas centrum när svenskarna, 
                                                
102 I intervjuerna är det tydligt att det finns en rätt och en fel attityd till mångfald. Det är exempelvis fel att säga 
sig neutral i sin rekrytering av personal. Det är också fel att vara för kvotering. En chef får beröm för att hon 
”inte medvetet” snedrekryterar men ändå tänker på att för att engagera en viss publik måste ha denna 
representerad på scen. SOU 2006:73 s.201 
103 SOU 2006:73 s.201 
104 SOU 2006:73 s s.226 
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flyttade in.105 Platsen  hade rasifierats och stigmatiserats då invandrarna tvingades flytta dit 

för att nu trängas ihop, belägras och avetnifieras när svenskarna kom tillbaka. Trots att det var 

problem som är skapade för att invandrare är en förbisedd såsom social grupp som beskrevs 

så var det i etniska termer som denna grupp benämndes. Samtidigt kritiserades 

mångkulturalismen för att denna använde kultur för att tala om invandrare och på så sätt 

osynliggjorde den strukturella diskrimineringen och osynliggöra uppdelning i ”vi och de”.106 

Starka etniska anknytningar användes såsom ’etnisk rensning’ som för tankarna till mord på 

en folkgrupp, trots att det talades om en förort.107 Invandrarna (”invandrarskapet”) 

osynliggjordes genom att de tvingades flytta till Gottsunda på 80-talet och sedan 

osynliggjordes de igen när svenskarna nu flyttar in. Att invandrare tvingades flytta dit på 80-

talet var ett socialt förtryck, men att de nu tvingas närmare centrum betecknas som ett etniskt 

förtryck. Det blev med denna logik genom att invandrare flyttar till Gottsunda som 

kommunen (och också människorna förmodar jag) förknippas med etnicitet. Därmed blir det 

en närmas rasistisk handling av svenskarna att flytta in i förorten, som då tvingas krympa sin 

’invandrartäthet’ och därmed avetnifieras eller ’etniskt rensades.’108 Denna ”etniska rensning” 

skulle alltså förhindras genom att invandrare och svenskar hölls åtskilda för att 

invandrartätheten skulle kunna bevaras intakt. 

       Dessa två artiklar präglades av motsättningen mellan riktat och allmänt och etnos och 

demos. Maktutredningen skulle ju se till en strukturell snedfördelning i makt hos invandrare. 

Samtidigt skulle utredarna följa integrationspolitiken och tala om en ’mångfald’ och peka på 

motsättningen ”vi” och ”dom.” Pripp menade att kulturlivets chefer upprätthöll denna ordning 

eftersom de inte kunde definiera den mångfaldspolitik som han själv hade svårt att förhålla sig 

till. Molina förlade etniciteten till platsen istället för till människorna och förorten i sig fick 

stå för etnicitet. Svenskar och invandrare skulle absolut inte blandas och förortens 

                                                
105 SOU 2003:73 s.221 
106 Mångkulturpolitiken beskrivs som ett ”misslyckat försök att med kulturella lösningar komma tillrätta med ett 
icke-kulturellt problem. (…) Det tas förgivet att människor som kommer till Sverige kommer från annorlunda 
kulturer. Deras ofta ickedefinierade annorlunda kulturella egenskaper används för att förklara brister i den så 
kallade strukturella integrationen, det vill säga en hög arbetslöshet eller segregerat boendemönster bland den 
invandrade befolkningen.” (SOU 2006:73 s.227)  
 
107 ”Avetnifieringsprocessen eller den etniska rensningen som en av de lokala aktörer jag kommer åberopa hellre 
vill kalla det, kan ses som det pris på en ”förnyelse” eller normaliseringen (sic!) av det illa beryktade Gottsunda 
måste betala för att tas ur dess stigmatiserade tillstånd.”  skriver hon och använder senare begreppet ’etnisk 
rensning’ för att beskriva den sista fasen i sin trestegsteori. SOU 2006:73 s.221 
108 De drastiska benämningarna av den process som pågår i Gottsunda är tagen från Giorgio Agambens teori om 
belägring och undantagstillstånd. Begreppet ’etnisk rensning’ är i min mening olyckligt valt eftersom det för 
tankarna till folkmord på en etnisk grupp. Invandrare är sannerligen inte en etnisk grupp, och att jämställa 
omflyttningarna i Gottsunda med etnisk rensning är rent av osmakligt. 
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invandrartäthet värnas som vore den en etnisk folkgrupp. Den ouppmärksammade spänningen 

mellan  etnos-demos och invandrarnas sammankoppling med en etnisk identitet har gett en 

situation där förorter ges en etnicitet. Förorten konstrueras som ett annat land än det svenska 

och svenskar som bosätter sig där trycker ut den redan stigmatiserade befolkningen till 

förortens innerkärna. Såväl Molina som Pripp hade svårt att benämna målgruppen. Pripp 

hanterade detta genom att uppmana till utbildning kring mångfald i sig och benämna 

målgruppen inom citattecken. Molina genom att förorda en fysisk åtskillnad mellan 

invandrare och svenskar.  

 

4. Agenda för Mångkultur 

I undersökningen av delbetänkandet Agenda för Mångkultur har jag dels försökt koppla de 

tankefigurer som jag hittat till den historiska utvecklingen för att se hur det kommer sig att 

mångkulturkommittén formulerar sig som de gör. Sedan har mångkulturpolitiken jämförts  

med Taylor erkännandepolitik och Farelds kritik av denna i syfte att förstå 

mångkulturpolitikens innebörd. 

 

4.1 Främja en samhällsutveckling 

Agenda Mångkultur lanserades som den officiella programförklaringen för Mångkulturåret 

2006. Det är ett uttalat handlingsinriktat dokument och mer än hälften av den tjocka boken 

består av uppdrag och inbjudningar där kommuner och institutioner redovisar vad de planerar 

att göra inför året medan själva programförklaringen är förhållandevis kortfattad.  

          Sedan år 2000 har myndigheter och institutioner inom det offentliga kulturlivet haft i 

uppdrag att varje år rapportera hur de arbetar för att ”främja en samhällsutveckling som 

kännetecknas av respekt och tolerans /…/där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald 

tillvaratas som en positiv kraft.”109 Statens kulturråd ska fungera som huvudman för de 

regionala mångkulturkonsulenter som tillsätts under året och utgångspunkten för året är att ta 

tillvara och återspegla alla medborgares röster under Mångkulturåret.110 En del i långsiktig 

förändring av kulturpolitiken med det uttalade syftet att ” permanent införliva det 

mångkulturella perspektivet i alla delar av det svenska kulturlivet och i alla delar av varje 

statligt finansierad kulturinstitutions finansierade verksamhet.”111 Regeringen förespråkar i 

sina direktiv både en etnos och demosaspekt. Under året ska ”särskilda traditioner” främjas 

                                                
109 SOU 2005:91 s.715 
110 SOU 2005:91 s.718 
111  s.41 
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samtidigt som ”alla invånare” ska inkluderas 112 I sammanfattningen av  att ”konstnärliga 

upphovsmän, utövare och kulturadministratörer med utomsvensk eller minoritetsbakgrund 

skall öka permanent och utgöra en större andel av de yrkesmässigt verksamma inom hela det 

offentligfinansierade kulturlivet.”113  

4.2. Mångkultur som demokratiskt rum 
Efter det inledande referatet av uppdraget nämns sällan att det är etnisk mångfald som ska 

speglas utan det talas om ”mångfald” rätt och slätt. Det är ett demokratiideal enligt den civilt 

assimilerande modellen som beskrivs i vilket kulturella särskillnader och subkulturella 

reduceras till komplementära delar i det ”samtidens rum” där dialogen ska komma till stånd: 
 

I Riksteaterns programförklaring inför Mångkulturåret konstaterar man att ”så länge kulturen bara är ett    

mötesrum med bara ett perspektiv på såväl historien som samtid och framtid, så länge publik och de som står 

på och bakom scen inte representerar alla de världar som möts i samtidens rum, så länge behöver vi ett 

mångkultur varje år”. (SOU 2005:91 s.21) 

 

Härav kan förstås att  kulturen tidigare varit etnocentrisk och endast företrätt ett perspektiv. 

Mångkulturpolitiken ska detta år istället representera ”alla världars möten”. Mångkulturåret 

ses således inte som en riktad åtgärd utan som en allmän, gällande först och främst ett 

nedbrytande och omdefinierande av svensk kultur som vanligtvis är etnocentrisk. Samtidigt är 

det en särskild åtgärd som inte görs varje år utan endast detta.  Genom att erkänna alla 

individer för den specifika erfarenhet de bär på ska den svenska kulturen omdefinieras: 
 

”Det svenska” är skapat kring en norm av vithet, men också kring en normerande heterosexuell medelklass och 

allt annat som anses ”normalt”. Under Mångkulturåret har vi chansen att inkludera ett antal (sub)kulturer 

bestående av människor som på olika sätt rör sig utanför normen för att på så sätt i grunden omdefiniera den 

kultur vi kallar ”svensk”. /…/Vi står alltså inför svåra utmaningar och förändringsprocesser. Mångkulturåret kan 

inte bli annat än början på denna process. Men att processen måste sättas igång, att vi måste börja rucka på 

gamla strukturer och ta till vara på den rikedom av erfarenheter och historier Sveriges invånare bär på – vare sig 

det  handlar om samisk, värmländsk, homosexuell, romsk, turkisk, judisk, stockholmsk, skånsk eller kurdisk 

kultur- är ett faktum och en uppgift  vi inte längre kan skjuta på framtiden. (SOU 2005:91 s.21) 
 

”Det svenska” beskrivs som en ”norm av vithet”, en  exkluderande gemenskap som gjort sig 

                                                
112 SOU 2005:91 s.715 
113 SOU 2005:91 s.9 ”Andelen upphovsmän, utövare och kulturadministratörer med utomsvensk eller 
minoritetsbakgrund skall öka permanent och utgör en större andel av de yrkesmässigt verksamma inom hela det 
offentligfinansierade kulturlkivet.” 
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ointaglig för de som är utanför normen.114 Mångkulturlivet ska fungera som redskap i den 

normbrytande process som inkluderar de utanförstående. Kultur ”måste vara en demokratisk 

rättighet på samma sätt som skola eller sjukvård”115 I en verklig demokrati, skriver 

samordnaren,  räcker det inte att rösta när det är val utan alla ska beredas plats i det offentliga 

samtalet som ska ”spegla och representera allas behov och erfarenheter”116.   

            Charles Taylor menade i sin essä att samhällets gemensamma syfte bör vara att 

erkänna alla individer i samhället.  Detta då människan ”bara kan blomstra i den mån hon 

erkänns.”117 Det rådande kulturlivet beskrivs  per definition som en plats där bara den 

förtryckande normala vita medelklassen får komma till tals. Mångkulturpoliken ska nu låta 

andra berätta sin historia och delta i egenskap av sitt utanförskap från normen och på så sätt 

omdefiniera den svenska kulturen.  

4.3. Normalkultur och mångkultur. 

Kommitténs ovilja att benämna ”de andra” utmynnar ofta i ett självkritiskt perspektiv. De 

uppmanar till granskning av oss själva, men även ”viet” är uppsplittrade och innehåller olika 

sorters medborgare: 
 

Detta kräver grundläggande omvärderingar i fråga i synen på oss själva ”vare sig vi anser oss tillhöra det man 

brukar benämna som ”det nya Sverige” eller den majoritetskultur vars identitet ter sig som självklar som norm. 

Inom våra konstruerade nationsgränser ryms förstås en rad kulturer som skyms av normalkulturen. ( SOU 

2005:91 s.21) 

 

Sverige är uppdelat i en majoritetskultur och de som tillhör ”det nya Sverige”. Det är för att 

den ”traditionellt svenska kulturen” verkar exkluderande som den framstår som enhetlig 

skriver samordnaren.118 Intressant nog påpekas att ”då vi  talar om mångfald är det givetvis 

viktigt att klargöra att även den svenska kulturen är just en kultur”. Majoritetskulturen består 

alltså av en svensk traditionell och exkluderande kultur.119 Den etniskt svenska  kulturen har 

tidigare mest omnämnts i samband med samverkansmål och tolerans och respekt av 

invandring och invandrare. Denna har knappt ens nämnts i tidigare utredningar förutom i 80-

talsutredningen  Mångfald mot Enfald  där vikten av att stärka den kulturella självkänslan 
                                                
114 Det svenska är skapat kring en norm av vithet, men också kring normerade heterosexualitet, medelklass och 
allt annat som anses ”normalt”. SOU 2005:91 s.21 
115 SOU 2005:91 s.15 
 
 
116 SOU 2005:91 s.15 
117 Taylor 1994 s.55 
118 SOU 2005:91 s.21 
119 SOU 2005:91s.25 
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betonades för att möjliggöra förståelse för invandrarna.  

           Maktutredningens anklagande tonfall och Pripps skygga beskrivning av målgruppen 

med omskrivande och korrekturpenna gällande ”fel” attityder till mångfald återfinns i 

mångkulturpolitiken men detta öppnar inte upp för vidare förståelse utan utredarna klagar 

mest på den egna oförmågan att förstå och erkänna på grund av sin införstått överlägsna 

position.120  På så sätt vidmakthålls föreställningen om ”den förtryckande normen” då 

utredarna stannar vid att bekräfta sitt medlemskap i den svenska kulturen och mångfaldens 

utanförskap ur denna.  

 I och med att mångkulturkommittén använder sig av ett individualistiskt perspektiv som 

handlar om att erkänna alla mångfaldens människor för deras identiteter inom det svenska 

kulturlivets ramar så döljs uppdelningen mellan gamla och nya svenskar. Samhällets 

mångfald breddas som visats till att inkludera precis alla människor. Förtryckande norm såväl 

som utsatt mångfald. Mångfald kan med en Taylorsk logik frånkopplas från människorna och 

skillnaderna ”oss” emellan läggs i mångfalden vilket avspeglas i flera av de föreslagna 

projekten.121 

4.4 Förståelse av den egna horisonten. 

 Taylor ansåg att en ”förståelse av den egna horisonten” och att den egna värderingen är 

normbunden skulle leda till äkta förståelse för andra kulturer. Den förtryckande normen borde 

införliva förortens  perspektiv i den egna kulturen förordar kommittén. Samordnare Rock 

betonar att kulturens rent geografiska spridning är ”helt central då man talar om mångfald och 

mångkultur”.122  Nu måste ”vi”  inkludera ”alla andra.” Utredarna hänvisar ofta till sig själva 

och inte sällan i klandrande ordalag. Fanny Söderbäck skriver: 

 
Det är första gången jag besöker Alby. Det ligger inte långt från Hornstull där jag är hemma, men vad skulle jag 

haft i Alby att göra? Jag känner ingen här. (…) Då jag kliver av tåget kan jag genast gissa mig till vilka som 

också ska till konferensen. (…) Vi tittar på våra små kartor. Spanar efter frukt träden. Vissa erkänner generat att 

de aldrig varit här. Andra tycks nästan stolta över att de annars aldrig lämnar innerstan. (SOU 2005:91 s.61) 

                                                
120 Se  s.69 och s.20 för exempel  
Frilandsskribenten Fanny Söderbäck använder f. ö Molinas begrepp ”etniskt rensad” när hon skriver om bristen 
på mångfald i kulturlivet på s.69. 
121 Nacka kommun presenterar exempelvis projektet Det Mänskliga Biblioteket där man inspirerade av ett danskt 
och norskt projekt ska streckkoda människor för att de ska lånas ut till de som vill bli av med sina fördomar. 
Detta projekt uppges ha fokus på mångfald snarare än mångkultur. Man kan låna en muslim, en anorektiker, 
vegan eller kvinnlig polis och fråga ut denna person för att på så sätt bli av med sina fördomar.121  Det 
mångkulturella mötet bygger här på att viet i normen ska bildas att bli av med sina fördomar. 
Mångkulturpolitikens erkännandeaspekt blir här mycket tydlig. Genom att själv få omrepresentera sig så ska 
objektet bli avobjektifierat. På så sätt hamnar mångfalden på jämlik fot med normen och normen mindre 
förtryckande. 
122SOU 2005:91s.18-20, citat s.19 
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Här beskrivs en kulturelit som aldrig lämnar innerstan. Till dessa räknar Söderberg sig själv, 

och skäms för att hon inte har varit i förorten fast hon har ”suttit i bilen på värmländska 

skogsvägar och sjungit med Dogge om ”förorten- en djungel av betoooong (sic!) ”.123   

Konferensen som Söderberg ska till är en konferens inför Mångkulturåret. Denna konferens 

har förlagts i Alby eftersom Alby anses representera förorten. Här ska den idealiska dialog 

som ska leda till att mångfaldens möjlighet att ta plats i kulturlivet upprättas.  Ordet 

invandrare har i sammanhanget ersatts av ”förortsbo” och även detta är svårnämnbart. Istället 

beskrivs att det inte bara var ”Nilssons” bland deltagarna utan att det fanns några namn med 

bokstäver ”som z och w”. Förutsättningarna för en dialog fanns i och med att det fanns 

invandrare på plats.124  Innerstadsborna ska lära  sig av, och framförallt lyssna och förstå 

förortsbornas perspektiv som pga. av sin ”annorlunda bakgrund” och sin ”dubbla kulturella 

identitet” nu ska få ifrågasätta varför de inte får vara med i kulturlivet.125. Intrycket blir att 

Söderbäck ser på besöket till Alby som ett ganska jobbigt studiebesök där hon fått chans att 

visa att hon vågar ta sig hemifrån och ge sig ut i förorten för att lyssna och förstå 

förortsbornas perspektiv. Det som framstår som mest tydligt är hennes rädsla för att 

felbenämna, kategorisera och därigenom framstå som fördomsfull.  

4.5  Förortsbor v. innerstadsbor. 

Zanyar Adami, chefredaktör för tidskriften Gringo är en av dem som får representera 

förortsbornas perspektiv. Han berättar om hur han känt sig utestängd ur kulturlivet ända tills 

en ’svensk kompis’ tog med honom till Kulturhuset:  
 

Om bara fler från förorten fick en chans att delta i kulturlivet skulle det komma att prägla också andra genrer, 

tror Zanyar Adami. Men för att detta ens ska bli möjligt, konstaterar han, måste vi upprätta en länk mellan förort 

och innerstad. Unga grabbar från Hässelby måste våga sig in i Konserthuset. Liksom unga tjejer som jag själv 

måste få större anledning att komma till Alby. (SOU 2005:91 s.64) 

 

Det är genom att Adami kommer från förorten och Söderqvist till från innerstan som ska 

dialogen kan uppstå. Taylors dialogiska ideal grundar sig på att vi ämnade att förstå varandra, 

och genom detta ska vi nå fullbordan. Mångkulturåret ska föra samman människor rent 

fysiskt. Det tycks som en sådan förståelse uppnåtts  i och med att Söderbäck förstått att 

Adami vill möta henne som förortskille. Genom sitt namn (som ju innehåller bokstaven Z) så 

                                                
123 SOU 2005:91s. s.61 
124 SOU 2005:91 s.62 
125 SOU 2005:91 s. 62,20 
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sammanfaller Adamis126 vem med hans vad i enlighet med Taylors erkännandelogik  På så 

sätt får han också en status som förmedlare av alla invandrares talan, i och med att han talar i 

egenskap av invandraren eftersom han implicit tilldelas identiteten ”förortsbo”127. Adami är 

en förutsättning for att ”länken mellan förort och innerstad” ska kunna göras möjlig. Precis 

som i Taylors självrestaurerande politik så måste Adami ”vara” den identitet som han delar 

med andra annars fungerar inte mångkulturpolitiken.  

                Jagets återvändande från annanheten bär hos Taylor ett löfte om fulländning. På 

samma sätt bär Söderbäcks utflykt till Alby på förhoppningen att hon ska förstå de med 

annorlunda historier och på så sätt ska integrationsproblematiken lösas. Mångkulturen ska 

införliva människor från förortens (invandrarnas) kultur med människorna från innerstans 

(svenskarnas). Irene Molina kopplade i Maktutredningen samman ”invandrarskapet” med en 

plats och menade att det var viktigt att denna plats respekterades och inte ”belägrades”. 

Mångkulturen binds på ett till synes självklart sätt till förorten och även här ska förortens folk 

underförstått separeras från innerstadens och istället mötas på speciellt arrangerade 

tillställningar:   
Sammanfattningsvis kan man ändå konstatera att en massa lust och vilja till förändring finns. Det stora  

deltagarantalet på konferensen vittnar om detta. Och festivalen ( Subörbfestivalen, min anm.) utanför, 

kebabstånden, Mona Sahlin i kulisserna, den förväntansfulla publiken – allt detta ger en bild av ett Sverige 

där Astrid Assefa  (Teaterchef för Dalateatern, med utländskt påbrå min anm.) snart inte behöver beskrivas 

som ett undantag. Och nu när jag varit i Alby åtminstone en gång, när jag tagit det första trevande steget över 

den magiska tullgränsen, är det inte omöjligt att jag kommer tillbaka. Helt utan karta och fruktsnitslad bana. 

(SOU 2005:91 s.72) 

 

Det är som att Söderbäck besöker ett okänt land när hon åker till Alby och korsar den 

”magiska gränsen” till förorten. Det tycks snarare som att det är hon som åker för att få 

erkännande av Adami än tvärtom. När hon sedan åker hem till innerstan har hon bidragit till 

ett mångkulturellt rum. Detta kan ses som ett försök att göra praktik av Taylors hävdande att 

vi genom att vi ser att vi har något gemensamt förvandlar skillnaden till komplementaritet. 

Men vari ligger gemenskapen? Jo i förståelsen av delaktighet i skillnadens mångfald.  

4.6. Erkännandet av annanheten 

Adami erkänns för sin bosatthet i förorten. Han ”är” förortsbo. 

Invandrarnas kultur består av platsen de antas bo på, dvs. förorten, och huruvida berättelserna 

                                                
126 som presenteras med epiteten ’kille av kurdisk härkomst’ och ’Hässelbybo’   
127 Här är det relevant att nämna att nämna att Adami redan tilldelar sig identiteten “Blatte” och gör 
identitetspolitik i praktiken genom tidningen “Gringo”.  



 37 

därifrån har något att tillföra majoritetskulturen: 
 

Förorten bär på en massa spännande historier som angår alla svenskar, nya som gamla. De senaste årens våg av 

musik från förorten vittnar om att det finns ett stort intresse för dess historier, (SOU 2005:91 s.63-64) 

 

Samordnare Rock hänvisar till Esther Shalev Gertz  verk i First Generation, en permanent 

videoinställning på Mångkulturellt Centrum i Fittja, som även visats på Göteborgs konsthall. 

Konstverket leder genom sina filmade intervjuer med människor som flyttat till Botkyrka till 

att en idealisk plats för möten uppstår: 

 
De filmade vittnesmålen utgör ett slags artificiell dialog deltagarna emellan, men samtidigt tar ett nytt forum 

form, ett rum där åskådarna möts, somliga bosatta i Botkyrka, andra ditresta för kanske första gången.  Och när 

installationen sedan exporteras till en rad europeiska länder, vilket den planeras göra, så uppstår ytterligare ett 

rum, där människor runt om i Europa tillåts möta Botkyrkaborna, somliga etniskt svenska, andra kanske 

ursprungligen från något av de länder där verket nu visas. (SOU 2005:91 s.14) 

 

Att Shalev Gertz är fransk judinna och att Botkyrka är en ”internationell plats” förstärker 

denna grogrund för möten, menar Rock. Dock är det fortfarande är frågan om mötet mellan 

det svenska och alla andra länder. Shalev Gertz’ verk består av intervjuer av första 

generationens invandrare där hon ställt frågor till om identitet kopplat till plats. Sinziana 

Ravini skriver i Göteborgsposten att Shalev-Gertz försöker ta ställning för ”historiens offer”, 

genom att låta  de intervjuade människorna lyssna på varandras berättelser. Den använda 

tekniken gjorde det omöjligt att identifiera sig med de enskilda individerna i som medverkade 

i intervjuerna. Dessa, blev en del av något större, skriver Ravini, de ”togs upp i vår tids 

kanske största berättelse – den om den globala in- och utvandringen”. De enskilda 

människorna kapslades in i sina egna berättelser och blev ”avpersonifierade”. 128 Detta tycks 

vara Rocks själva poäng. Invandrarnas enskilda historier ska forma en mosaik av berättelser. 

De bör möta svenskarna som de de är:  representanter för de som invandrat till Sverige.  

Invandrarna i praktiken stå för ”invandringen”, och deras individuella särdrag är av mindre 

betydelse. Således är detta den enda möjliga berättelsen  som de berättar för de kan ”gamla 

svenskarna.” Invandrarna reduceras på så sätt till ett medel för svenskarna att förstå den egna 

nationella identiteten och hålls i praktiken utanför denna. Tensta och Rinkeby kommuner 

beskriver sig i enlighet med denna logik i sin presentation som ”mångkulturella” kommuner 

hela året om och Tensta erbjuder en guidning i kommunen, som troligtvis inte riktar sig till 
                                                
128 Ravini Sinziana ”Det omöjliga konstrummet” i Göteborgspostens nätupplaga. 2006-11-24 
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dem som redan bor där.129  

 

4.7 Kontrollerad mångfald 

Epitetet mångfald breddas i Agendan till att omfatta alla identiteter. På så sätt undviker 

kommittén att peka ut ett ”de”. Enligt en intersektionell logik jämförs istället olika förtryck 

med varandra.  Förtryck på etnisk basis kan till exempel jämföras med kvinnoförtryck 

eftersom förtrycket är detsamma.130 Problemet är att mångfalden är svår att hitta bland alla 

identiteter.131 Dock skriver regeringen i direktiven om en etnisk mångfald och talar om 

”utomsvenskar”. Den underliggande premissen för mångkulturpolitiken är alltså att det finns 

en svensk norm och en utomsvensk, etnisk mångfald. 132 

           Parallellt med ambitionen om att fler människor med utländsk bakgrund ska finnas i 

kulturlivet så förhåller sig kommittén kritisk till kvotering. Ett av de frågor och perspektiv 

som ska diskutera under Mångkulturåret är huruvida kvotering som metod skulle leda till att 

den inkvoterade anställdes ”som alibin eller representanter för ”sin kultur”.133  Dessutom, 

betonas det att det inte finns något som säger att kvinnor och invandrare inte skulle vara 

rasistiska och sexistiska, tvärtom finns det många som är det skriver kommittén.134 

Kommittén anser alltså att det är av vikt att de som tillåts komma till tals har ”rätt” attityder 

gentemot den egna gruppen och andra stigmatiserade grupper. De vill även visa sig ha rätt 

attityd genom att ställa sig kritiska till kvotering, som skulle fungera utpekande. Perspektivet 

känns igen från den tidigare integrationspolitiken. När integrationspolitiken upprättades på 

70-talet skulle valfrihetsmålet ske genom statliga insatser för att uppnå jämlikhet. Begreppet 

valfrihet fick sedan på 80-talet ge vika för ”tolerans” och ”respekt” och jämlikheten ansågs 

viktigast såväl för att invandrarna inte skulle missuppfatta sitt handlingsutrymme som att 

svenskarna inte skulle uppfatta invandrarna som alltför olika. Mångkulturkommittén har ett 

                                                
129 Statsvandringarna ska belysa ”migrationen” står det i programförklaringen, a.a. s.512 
130 SOU2005:91 s.21 
Ett uppdrag som planeras är ”Det är så mycket man ska vara” där fotografen Anna Lena Lundqvist fotograferat 
tonårstjejer i Sverige och Mexico försökt upprätta en dialog med flickorna så att de själva kan berätta hur de vill 
bli avbildas. Syftet med utställningen är att ”komma bortom objektifieringen av flickorna.” Detta projekt 
överensstämmer med Taylors idé om att man genom att återspegla en positiv bild av en människas skadade 
identitet kan restaurera den.  
Taylor (1994) ”Erkännandets Politik”s.37,   SOU 2005:91 s. 
 
131 I undersökandet av kulturorganisationers mångfald vill kommittén undersökasammansättningen utifrån ”t. ex 
kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, utbildningsbakgrund, geografisk bakgrund /…/” SOU 2005:91 s.35 
min kursiv. 
132 SOU 2005:91 s. 10,16, 24 
133 SOU 2005:91 s.35 se även s.17 för liknande exempel. 
134 SOU 2005:91 s.75 Intressant nog är detta ett av de få ställen där ordet « invandrare » används. 
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demokratiskt pathos där mångfalden har rätt att bli representerade i egenskap av ”sina behov 

och erfarenheter.” Nu ska ”andra röster” släppas in i det offentliga samtalet, på de premisser 

som föreskrivits inför Mångkulturåret.135 

4.8. Mångfaldens pluralistiska demokrati. 

Staten tycks märkligt osynlig i den pluralism av aktörer som ska vara med och bestämma i 

mångkulturen, snarast betonas att ”alla” ska få vara med och skapa mångkultur. Yvonne Rock 

ska arbeta som ”kopplerska” mellan statliga och privata aktörer.136 Regeringen skjuter inte till 

några pengar till projektet och de som vill vara med kan beställa en logotyp som är tänkt att 

fungera som ”samlande symbol för alla de aktiviteter och verksamheter som på olika sätt 

berör det mångkulturella perspektivet under år 2006.”137  

                   Söderbäck tar upp konsumentorganisationen Temos syn på människor som 

exempel på en möjlig inställning till att anta till ”olika demografiska gruppers intressen”: 

 
/…/ vi lutar oss på en förenklad syn av olika gruppers intressen.  Temo använder till exempel  aldrig längre 

variabler som kön eller etnicitet.  De vet att dessa spelar liten roll i de val vi gör som konsumenter. Att 

människor med liknande demografiska variabler är långt ifrån lika. Att tala om ”invandrare” och ”svenskar” är 

allt för grovhugget. (SOU 2005:91 s.66) 

 

Återigen återkommer det viktiga i att inte göra en vi-dom uppdelning, snarare en fokus på ett 

vi vilket skillnaderna egentligen försvinner i mångfaldens pluralism. Även staten blir till 

synes endast en av aktörerna på marknaden. För att hänvisa till Taylors erkännandepolitik  så 

blir den till slut, enligt Fareld, en föreställning om människor som ”varor på en marknad” där 

samhället blir rättvist så länge som transaktionerna är rättvisa. Detta perspektiv tycks delas av 

mångkulturkommittén. Det är genom att en kompletterande mångfald får komma till tals som 

samhällsnormen ska brytas138. Huruvida individerna denna mångfald identifierar sig som 

kvinnor, förortsbor eller homosexuella blir mindre viktigt. Söderbäck tar dock genast avstånd 

från sitt uttalande och argumenterar för en motsatt ståndpunkt, med utgångspunkt i att den 

offentliga kulturen kanske borde åtskiljas från marknadens logik.  Denna typ av för- och emot 

argumentation är karakteristisk för den retoriska stilen i Agendan. Kommittén undviker egna 

ställningstaganden och argumentationen mynnar ut i en mängd retoriska frågor att ställa under 

Mångkulturåret. Just här i en fråga gällande vad den mångkulturella publiken egentligen vill 

                                                
135 SOU 2005:91 s.15 
136 SOU 2006:91 s.68,25 Även aktörer som inte hör till kultursektorn inbjuds att medverka i Mångkulturåret 
137 SOU 2006:91 s.47-49, citat s.47 
138 I Programförklaringen står det uttryckligen att det är mångfalden som ska främjas. SOU 2006:91 s.10 
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ha: 

 
Hur tar vi då reda på vad publiken ”vill ha”, samtidigt som vi vågar lita på kulturens förmåga att utmana, att leda 

folk in på okända stigar? Och den kanske viktigaste frågan, hur når vi ut till den publik som lyser med sin 

frånvaro? Hur skapar vi den länk mellan förort och innerstad som Zanyar Adami efterlyser? Hur gör vi så att fler 

svenskar, oavsett kulturell bakgrund, känner att kultur angår dem, inkluderar dem, välkomnar dem? Detta tycks 

bli en av utmaningarna under det år som följer. (SOU 2005:91 s.66 )  

 

Här beskrivs en önskan att tillfredställa den mångkulturella publikens önskemål. Den publik 

som ”lyser med sin frånvaro” är uppenbarligen okänd. Den uttryckliga utmaningen inför 

mångkulturåret är att fler av svenskarna inkluderas. Här uppmärksammas inte att invandrare 

såsom grupp är konstruerad av den statliga invandrarpolitiken såsom en välfärdsstatlig 

behovsgrupp. Att denna grupp skulle ha särskilda intressen är något som Agendan tar för 

givet, men som vid närmare eftertanke ter sig underligt. Vad är det som människorna i 

förorten antas ha gemensamt?  Det faktum att de har ett annat etniskt ursprung än den etniskt 

svenska befolkningen. Nu ska Mångkulturåret inkludera och välkomna människor just i 

egenskap av denna annanhet.139 Staten och marknaden ska med Mångkulturårets logo som 

nod enas i ett välkomnande av de utestängda och ett erkännande av deras rätt att ingå i en 

särskild gemenskap på grundval av sina  demografiska intressen. 

4.9 Skillnadens identitet. 

En individualistisk retorik där ”alla” ska erkännas används för att visa att mångkulturpolitiken 

inte pekar ut invandrare som definitionsmässigt annorlunda  utan betonar att de bara är en av 

mångfaldens identiteter. Det är viktigt att inte utgå från att historier från förorten är 

”annorlunda” och "exotiska” och ”låsa fast” förortens kulturutövare i förutfattade  meningar 

om vad de ska berätta betonar kommittén.140 Mångkulturkommittén förlägger så skillnaden 

mellan människor, och lägger det, precis som Taylor, i mångfalden i sig. I och med att 

skillnaden försvinner är möjligt att upprätta den andre som den hon verkligen ”är”.  Den som 

vill ha utrymme inom mångkulturåret har en given identitet och erkänns utefter denna.141 

Astrid Assefa beskrivs som ”något så ovanligt som en kvinnlig teaterchef med annan kulturell 

bakgrund än den svenska och som i egenskap av detta har ”ett dubbelt seende som självklart 
                                                
139 Ett exempel på detta är den föreslagna utställningen ”Smaka vår läckra pizza” som ska lyfta fram 
yrkesgruppen pizzabagare och statistik kring dessa. Eftersom pizzor i hög grad bakas av ”män med utländsk 
bakgrund” ska utställningen bidra till att ” [vi får] syn på en mängd berättelser om migration och kulturell 
mångfald.” Utställningen ska också ”locka nya besöksgrupper, blanad annat människor med utländsk härkomst. 
”SOU:2005:91 s.78-79, citat s.79 
140 SOU 2005:91 s, 64 
141 Fareld (2006) ”Från erkännande till Vidkännande” s.80 
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gör att hon väljer annorlunda.” Astrid Assefa får genom denna status ett extra bra underlag för 

att bedöma Mångkulturåret: 
 

Astrid Assefa, chef på Dalateatern, konstaterar att vi kulturarbetare måste sluta kokettera genom att påstå att  

mångkulturåret inte behövs. Mångkulturåret säger hon, är på liv och död. På liv och död. Hon är något så 

ovanligt som en kulturarbetare med en annan kulturell bakgrund än den svenska. Under en paneldebatt om 

repertoar och kulturellt utbud konstaterar hon att hennes dubbla identitet ger henne ett dubbelt seende. På hennes 

teater arbetar man kontinuerligt med att uppsöka andra historier än de som oftast spelas på svenska scener. Detta 

trots att man är verksamma i Falun, långt från de storstadsförorter som normalt sett förknippas med mångkultur. 

Men hon lägger till att det inte räcker med att bara berätta andra historier så långe de som berättar ser likadana 

ut och talar samma slags svenska. En synligt blandad bakgrund menar hon, är nödvändigt för att en blandad 

publik ska kunna identifiera sig med det som händer på scen. (SOU 2005:91 s. 63 min kursiv.) 

 

Förortsborna känns igen i den skiftande mångfalden genom sitt särdrag – en annan slags 

svenska och ett olikt utseende.  Svenska språket har som visats gjorts till en nyckel till den 

svenska gemenskapen, såväl i invandrarpolitiken som i integrationspolitiken. Det har varit en 

del av utbildningspolitiken, och skolan har getts nyckelrollen att genom språket slussa in 

invandrarna i en svensk nationalstatlig gemenskap. Nu ska alla de som misslyckats med att ta 

få delta i en särskilt anpassad kultur. Detta blir teater för de som misslyckats med att lära sig 

svenska .142 Bruten svenska och osvenskt utseende ska lyftas fram på ett positivt sätt. Detta är 

som en identitetspolitiskversion av Titmuss’ fördelningspolitik i vilken säråtgärder till ett 

kollektiv inte uppfattades som lika stigmatiserande (se kap 2.2.). Skillnaden är att 

Mångkulturpolitiken egentligen inte talar om en grupp utan om individer som är villiga att 

intyga att de trots en misslyckad integration är villiga att visa upp sitt stigma. Det är en 

ensidig kommunikation, precis såsom Fareld menar att Taylors kommunikation är ensidig 

eftersom det bara är Herren som erkänner Slaven och inte tvärtom och detta slår tillbaka på 

mångkulturpolitiken självt. 

 

4.10 Mångkulturpolitisk återvändsgränd. 

Under den konferens som beskrivs i Agendan tas även debatten om hur kulturlivet ska 

förhålla sig till publiken och mångkulturpolitiken polemiseras mot kvalitetsbegreppet. 

Söderbäck förhåller sig skeptisk till om den nuvarande kulturpubliken går att lita på. Hon tar 
                                                
142 Även Zanyar Adami intygar att en ”bred repertoar” behövs för att locka ”så många som möjligt”.  Assefa och 
Adami ges en position där de i egenskap av sina namn och sitt accepterande av sig själva som ovanliga och 
normalt utanför (genom ex. namn, kön, kulturell bakgrund) blir experter på  vad mångfalden vill ha, dvs ett 
Mångkulturår. SOU 2005:91 s.63 se även s.20  
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liksom tidigare sig själv som exempel och ser upp mot parabolbalkongerna: 

 
Jag som aldrig varit i Alby, inte vet jag mycket om de historier som döljer sig bakom de parabolkädda fasaderna 

Inte vet jag vilka historier som skulle kunna berättas. Därför saknar jag dem inte heller- Det man inte känner kan 

man ju knappast sakna. Men de bakom parabolfasaderna då, de borde veta vad som faktiskt saknas? De som bär 

på ”annorlunda” historier,? Kan vi lita på att den protesterar om den inte känner igen sig i det som spelas? Dessa 

människor, konstaterar Chris Torch från InterCult /…/ har redan talat genom sin blotta frånvaro. /…/ Kulturlivet 

angår inte dem. De tillfrågas inte. (SOU 2005:91 s.65) 

 

En osynligt till synes anklagande publik som måste lockas ut ur sina miljonprogramshus och 

in i kulturlivet för att berätta annorlunda historier som ska appellera till deras likar. Till 

skillnad från kulturpolitiken som man menar har varit för elitistisk och stängt ute dessa, så ska 

mångkulturpolitiken öppna ett rum för en korrekt representation av människorna bakom 

parabolfasaderna. Varför är det då så svårt att närma sig dessa svårbenämnbara förortsbor? 

För att jämföra med Taylor så är det för honom självklart att erkännandet är ömsesidigt och 

hans herreposition tycks inte vara öppen för sårbarhet. Genom att vi representerar de n 

förtryckte på ett korrekt sätt så återupprättas denne som hel. Adami blir erkänd och sedd som 

den han ”är”, men behöver han detta erkännande? Söderbäck  hamnar i samma 

återvändsgränd när hon letar efter  mångfalden bakom parabolbalkongerna utan att se en enda 

i publiken. Hon är fast i sin normativa horisont och har inte kartan till förortens intressen. ”Då 

måste den vara arg”, tycks hon tänka. ”På oss.” Ty förutsättningen är att hon  ska kunna hålla 

kvar sin föreställning om sin egen tillhörighet till normen är att förortsborna faktiskt håller sig 

i förorten och tar den (icke)plats som de ges i mångkulturpolitikens demokrati. Enligt denna 

logik har Söderbäck ingen möjlighet att fråga förortsborna eftersom hon redan bekräftat att de 

per definition är utestängda ur kulturpolitiken. Hon blir på så vis både skyldig till deras 

utestängda position och omöjliggjord att kliva ur normen. 
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5.Slutsatser 

 
”Jag vet vad dom säger om språket…men du måste fatta att svenskan är viktigast…jag vet 

vad som händer om man inte kan språket…” 

Ur ”Ett öga rött” av Jonas Hassen Khemiri 

 
5.1 En särskild jämlikhet. 

Mångkulturpolitiken som proklameras i Agenda för Mångkultur riktas till mångfalden. 

Dualismen invandrare-svenskar kvarstår  men de benämndes här istället utifrån förmodad 

bostadsort som ”förortsbor” och ”innerstadsbor” och göms en individualistisk retorik där 

”alla” identiteter ska få ingå. Genom att erkänna människor för deras identiteter som 

förortsbor ska dessa upprättas att känna sig jämlika nog att delta i det demokratiska samtalet. 

Samtidigt talades också om att inkludera mångfalden, och då var mångfalden något som inte 

inkluderade den svenska normen. Detta innebär att mångkulturkommittén slipper tala om 

invandrare. Spänningen mellan en etnos-demos, riktade-allmänna åtgärder och individuella 

och kollektiva mål  läggs i mångfaldsbegreppet som får bära alla(s) skillnader.  

                         Att förortsbor (invandrare) hade gemensamma intressen i att vara delaktiga i 

mångkulturen som en enhetlig grupp verkade tas för givet. Fokus låg framförallt på att bryta 

den rådande normen. Gång på gång betonades att politiken var till för alla och gång på gång 

betonades den egna skulden för den förtryckande normen och utestängandet av alla som inte 

ingick. Genom att förstå att den egna positionen var förtryckande ansågs normerna i sig 

förändrade, i enlighet med Taylors uppfattning om att det viktiga var att förstå att den egna 

horisonten var normbunden.  

                    Genom att använda ett individperspektiv i vilket alla hade en identitet och 

rättighet att erkännas för denna kunde Agenda för Mångkultur de kringgå alla Borevis 

spänningsfält. Mångkulturpoltiken betraktades både som en politik riktad till alla (till 

”mångfalden” där normen inkluderades) och underförstått till det specifika, den ”etniska” 

mångfalden.  Mångkulturpolitiken ansågs annorlunda är mer demokratisk än den normala 

kulturpolitiken. Och skulle förorda möten och korrekt representation och återspegling av 

mångfalden, etnisk likväl som icke-etnisk. Kulturens kvalitetsbegrepp ansågs förknippat med 

den förtryckande normen och mångfaldens kulturpolitik skulle ske på mer demokratiska 

premisser. Det var inte finansiering till fria projekt man delade ut utan bara till just 

mångkulturprojekt. För att vara del av mångkulturåret måste projektet antingen handla om 
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mångkultur eller ”vara” mångkulturellt på så sätt att det kan anses som acceptabelt. Med 

denna logik måste alltså den som deltar erkänna sig marginaliserad och vara beredd att visa 

upp sin särskillnad.  

                Kommittén betonade att ”den svenska kulturen också var en kultur” Den svenska 

kultur som skymtade var förknippad med bildning  (ett förtryckande kvalitetsbegrepp)och 

normalitet, medan invandrarna framförallt förknippades med, och skulle erkännas för, sin 

icke-korrekta svenska och sin  segregerade bostadsort. Det förutsattes att denna grupp var 

enhetlig, de gjordes till en kategori (”förortsbor”) som i enlighet med föreställningen med en 

Taylorsk återupprättelse borde få komma till tals och återspeglas på ett korrekt sätt. På så sätt 

kunde majoritetssamhället bli av med sina fördomar..  

 

5.2 En osynligt anklagande mångfald. 

När mångkulturkommittén ger sig ut för att hitta förortsborna så hittar de dem inte och känner 

sig  otillräckliga. Herren kan inte vara herre om inte slaven bekräftar honom. Kravet att bli 

erkänd för den jag är, innehåller en spänning eftersom det säger ”jag behöver ditt erkännande 

för att jag inte behöver ditt erkännande”. Identiteten som du förmedlar till mig är redan min, 

den utgår från mig och kommer återvända till mig”. Hegels beroende är ömsesidigt. Herrens 

förnekande av Slavens oberoende studsar och träffar honom själv. Det är därför som 

mångkulturkommittén ständigt måste försvara sig 

Mångkulturpolitiken ska utföras genom möten och genom detta vara demokratisk, men mötet 

måste ske på det ideala sättet. En förståelse upprättas då utredarna har förstått att deras 

horisont är den förtryckande normen. I och med att utredarna förnekar att gruppen som 

konstruerats som i den offentliga diskursen som ”invandrare” skiljer sig från det egna utan att 

de genom förståelse och en korrekt återrepresentation av dem som förortsbor kan införliva 

dem i det egna viet, så tvingas de hela tiden konfronteras med den egna självbilden. 

Kommittén hamnar oundvikligen i Taylors existentiella återvändsgränd där invandrarna 

såsom man vill representera dem inte verkar finnas när de åker ut till deras förort för att 

erkänna dem. Kvar står utredarna med ett mångkulturbegrepp och en utopisk samhällsordning 

och några få personer som säger sig beredda att vara deras alibin i utbyte mot att de får 

tolkningsföreträde inom de mångkulturpolitiska ramarna. Om inte förortsborna vill vara med i 

Mångkulturpolitiken och vägrar visa sig går det ju inte att återspegla deras mångfald. De 

framstår som ett osynligt heterogent kollektiv som sitter innanför sina parabolbalkonger och 

känner sig uteslutna och vem skulle de anklaga, om inte den förtryckande norm i vilken 

mångkulturföreträdarna ingår. 
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5.3 Problemet med det demokratiska konstrummet 

 Varför är det konstrum, som mångkulturkommittén vill skapa omöjligt? Dels för att en 

demokrati där människor reduceras till färdiga erkännandeobjekt inte kommer få många 

frivilliga kandidater. Dels för att det faktiskt strider mot demokratins och yttrandefrihetens 

principer med en styrd kulturpolitik. Kultur är till för ska påverka och tvinga oss att få något 

annat, något okänt under huden, bli äcklade, förvånade, arga, omtumlade irriterade och sedan 

lära oss något nytt. Inte på förhand ha kontroll över situationen och veta hur vi kommer känna 

mötet, vi vill inte leva i en värld där alla är sammansmälta. Det är både en omöjlig och hemsk 

tanke. Hegels återvändande från annanheten innehåller ett radikalt beroende som det inte går 

att frigöra sig från. Vi konstitueras, säger Fareld med hänvisning till Judith Butler, för oss 

själv både  i  relationen till andra och genom att vi förlorar det autonoma förfogandet över oss 

själva.143 Mötet med den andre kan med en Derridansk vändning av Hegels dialektik 

förläggas till en expropriering av den egna annanheten och inte den andres.144 Detta går på 

tvärs med Taylors utbyteslogik vilket förutsätter autonoma individer, redo att erkännas för 

som de verkligen ”är”. Ett människobibliotek där människor kunde bli korrekt bekräftade och 

således upprättade för vilka det var, i utbyte mot att den som ”lånade” dem blev av med sina 

fördomar om respektive identitet kräver en föreställning om självtillräckliga människor. Ett 

sådant utbyte fungerar här inte eftersom det är omöjligt att närma sig en annan människa utan 

att själv behöva konfronteras otillräcklighet och sårbarhet.  

När Söderbäck åker till Alby i syfte att möta ”förortsbor” så blir hon själv 

onekligen indragen i samtalet och kan inte behålla distansen eftersom hon själv faktiskt är 

där. Hon kan inte kvarstå som oberörd, utan måste konfronteras med sin egen otillräcklighet – 

hon har  inte har kontroll, hon lär inte känna förortens historier och detta lägger hon i sin egen 

oförmåga att inte hitta rätt i Alby. Hon ber dock inte någon boende om hjälp att hitta, utan 

återkommer istället på sin egen oförmåga att närma sig förorten och lägger det på sin egen 

härkomst från ”innerstan”. Genom detta har hon bekräftat den mångkulturpolitiska logiken 

enligt vilken hon, i egenskap av ”majoritetssamhället” inte behöver hjälp, utan istället är den 

som ska erkänna och hjälpa dem i förorten. Hon är herren som har kartan. På så sätt vill hon 

osynliggöra att hon, när hon besöker Alby faktiskt är utsatt för Albybornas sätt att organisera 

sin värld. Att hon nu faktiskt är den andres andra. Dock skymtar detta när hon konstaterar sig 

vara innerstadstjej eftersom Adami är en kille från förorten.. Men i enlighet med 

mångkulturpolitikens logik så innebär detta endast att Söderbäck är del av den ”förtryckande 

                                                
143 Fareld (2006) s.82 
144 Fareld (2006) s.75 
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normen”. Att denna norm skulle kunna vara sårbar är här otänkbart. Trots alla hårda ord över 

den förtryckande normen så tar de sig inte ut en millimeter utanför den och Agenda för 

Mångkultur framstår som i det närmaste babblig med alla sina proklameringar av vad som 

”krävs” och ”måste” och ”borde” när de knappt vågar åka över tullen till Alby  och ännu 

mindre ge invandrare jämlika villkor. Att bara erkänna invandrare för att de talar dålig 

svenska och ge dem en egen teater där människor talar bruten svenska är inte kultur, det blir 

snarare en markör för människor som inte lyckats ta sig in i samhället. Det är precis det som 

mångkulturpolitiken föreskriver – en kontrollerad konst där vi känner igen den andre och 

konstaterar att han var som vi tänkt oss, likadan som oss, som vi fast radikalt annorlunda. I ett 

slags futuristiskt överdimensionerat folkhem ska det finnas det plats för alla fast bara om 

dessa alla, denna mångfald, anpassar sig till den svenska välfärdsstatens definition av hur 

denna mångfald ska vara. Regeringen talar i Agendans direktiv om ”utomsvenskar”. De 

definieras i egenskap av sin icketillhörighet och detta får bli deras huvudsakliga karaktärsdrag 

och roll i den kulturpolitik där de nu ska få ska ingå. De inkluderas alltså i egenskap av sitt 

utanförskap. 

5.4 Slutdiskussion  

I mångkulturpoltiken uppmärksammas ingen av Borevis tre spänningsfält etnos-demos, 

allmänt-riktat och individuella och kollektiva målsättningar. En politik riktad till mångfalden 

förespråkar en allmän inkludering i kulturlivet. Individen ska representera kollektivet och 

därigenom sig själv. Den etniska mångfalden ska införlivas i den allmänna mångfalden. 

Mångkulturpolitikens särskilda år och proklamering om demokrati för mångfalden förutsätter 

dock att den allmänna kulturpolitiken per definition utestänger denna mångfald. Det är till och 

med så att invandrare utses till representanter för detta utanförskap. På så vis ska de upprättas 

enligt en självrestaurerande identitetsholistisk modell där individer genom att representera 

gruppens identitet tillåts ingå i det införlivande vi som kallas mångfald. I och med att Sverige 

delas upp i ett nytt och ett gammalt Sverige, förortsbor och innerstadsbor vidmakthålls dock 

den gamla uppdelningen i två kollektiv – invandrare och svenskar och även den geografiska 

segregeringen förort- innerstad.  Invandrarskapet knyts, precis som i Maktutredningen, till 

förorten där invandrarna förutsätts höra hemma. Förorten ställs i motsättning till innerstan och 

beskrivs som något exkluderat och okänt. Mångkulturpolitiken riktar sig förortsborna såsom 

medborgare som normalt inte ingår i kulturpolitiken eller demokratin. Istället ska de ingå i 

mångkulturpolitikens mångfaldsdemokrati där alla ska representeras såsom de är. Denna 

demokrati beskrivs som särskilt demokratisk då även de som för de som normalt inte 

inkluderas får vara med. Genom att bli representerade och erkända för sitt utanförskap ska de 
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förtryckta identiteterna erkännas. Då invandrare per definition är exkluderade och utanför 

normen är det så de ska framställas för att på så sätt bli restaurerade som ”hela” människor 

och införlivas i mångfaldens komplementaritet. Deras identitet som ”annanhet” markeras 

framförallt genom en bruten svenska och ett annorlunda utseende. Mötena mellan 

förortsborna och innerstadsborna ska ske filtrerade genom mångkulturpolitiken. Detta är 

underförstått speciella tillfällen och normaltillståndet separering. Förorten är en okänd zon till 

och med till och med för företrädarna för mångkulturpolitiken. 

            Sveriges medborgarskapslagar bygger på härstamningsprincipen dvs. en etnisk 

förståelse av medborgarskapet. Språket konstruerades i den statliga diskursen redan 

inledningsvis en markör för jämlik tillhörighet respektive i den nationella gemenskapen. 

Invandrare benämndes ”språkliga minoriteter” och svenska språket konstruerades som 

nyckeln till den svenska kulturen och samhället. Att det svenska språket skulle vara ett etniskt 

bundet fenomen och modersmål för de svenskar som genomgående benämndes 

”majoritetsbefolkningen” uppmärksammades inte alls. Under 80-talets utredningar talades om 

brobyggen för att undvika kulturkollisioner och invandrare konstruerades både som social 

behovsgrupp och som en part av en ”etnisk relation” där majoritetskulturen betraktades som 

den andra. Det ansågs nödvändigt att påpeka att den svenska kulturen ”också” var en kultur 

och vikten av självkänsla i den egna kulturen betonades. Att invandrare tillhörde olika 

kulturer uppmärksammades dock inte och på de tecknade illustrationerna hade alla svart 

krulligt hår. De konstruerades nu även som social välfärdsgrupp med det särskilda behovet att 

lära sig svenska. Maktutredningen gällde invandrare såsom en grupp som ansågs strukturellt 

förtryckt på grundval av sin ”tillhörighet” dvs. sitt invandrarskap. För att undvika att tala om 

ett ”vi och dom” vilket var själva grundvalen för förtrycket knöts invandrarskapet till en plats 

– förorten. Denna kopplades ihop med etnicitet och ansågs ”rasifierad” i och med att 

invandrare tvingats flytta dit. Om svenskar flyttade in så skulle ”vitheten” tränga bort 

”invandrartätheten” och förorten ”avetnifieras” eller ”etniskt rensas”. Här upprättades alltså 

en bild av att det var direkt skadligt för invandrare att de underförstått förtryckande 

svenskarna invaderade deras förorter. Invandrare och svenskar skulle hållas åtskilda för 

invandrarnas egen skull. Svenskar betraktades som ”förtryckande medborgarnorm” och 

invandrare som ”etnifierade" utanförskap” och detta går igen i och bekräftas i 

mångkulturpolitiken. 145. Att invandrare i regeringens beskrivning beskrivs som utomsvenskar 

                                                
145 Filosofen Aleksander Motturi har kommit fram till liknande slutsatser i sin nyutgivna bok Etnotism. En essä 
om mångkultur, tystnad och begäret efter mening. (2007) utgiven av Glänta förlag i vilken han analyserar 
mångkultur som  fenomen.  
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blir i detta sammanhang fullt logiskt. Invandrare är medborgare som står utanför det svenska i 

och med sin annorlunda etniska bakgrund.146  

     Den förment individualistiska hållningen döljer synen på invandrare som 

avindividualiserade och ingående i en ”annanhet” som skiljer sig från ett normativt svenskt 

medborgarskap. Det etniskt svenska viet åtskiljs från invandrarskapet som förknippas med 

den okända massan som invandrat till Sverige Invandrarna ska upprättas som utanför den 

gemenskap som grundar sig i etnisk likhet och modersmål i enlighet med logiken att en andra 

”positiv” representation av den andre upprättar dennes självkänsla. Underliggande finns en 

bild om Herders ”ursprungliga” folksjäl” där olika folk kan komplettera varandra men inte 

ska blandas. Välfärdsstaten och dess svenska medborgare polemiseras mot en hotande 

annanhet, och en mångfaldens demokrati i vilken fasta hållpunkter har upplösts  och den 

etniska normen invaderats. I och med detta vidmakthålls en syn på det svenska 

medborgarskapet där det krävs en etnisk tillhörighet för att få ingå till fullo i vilken 

invandrare aldrig kan få tillträde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
146 Detta betonades tidigt i invandrarpolitiken då ”de språkliga minoriteteterna” som del i valfrihetsmålet gavs 
tillgång till ”hemspråk”. Detta implicerar att Sverige inte var deras hem. 
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