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Sammanfattning 

 

 

Målet med denna studie har varit att fånga socialdemokratiska riksdagsledamöters tankar 

kring mångkultur och mångkulturell policy i Sverige. Med avsikten att studera synen på både 

fördelar och baksidor med det mångkulturella samhället, har tio socialdemokratiska 

riksdagsledamöter intervjuats.  

 

Metoden har varit semistrukturerad djupintervju och intervjuerna har skett i ett anonymt 

sammanhang som manat till lugn och reflektion. 

 

Studien visar att det råder en rad olika uppfattningar om mångkulturen och fenomen kopplade 

till densamma, inom partiet. Studien visar också att trots att den mångkulturella policyn gör 

gällande att de olika kulturerna ska samexistera på jämställd grund i Sverige, uttrycker många 

respondenter i indirekta termer att majoritetskulturen har en nödvändig särställning. 
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1 Inledning 

 

I mitten av 1970-talet antog Sveriges riksdag en ny policy vars mål var jämställdhet mellan 

majoritetsbefolkningen och landets invandrargrupper. Den tidigare assimileringspolitiken 

skulle slopas – vilken syftade till att invandrare anpassades till folkhemmet och därmed 

majoritetsbefolkningen. Nu betonades invandrares fria val, och vilken kulturell identitet man 

ville ha fick individen, invandraren, själv bestämma. Målet var ömsesidigt betonad integration 

och att kulturer värderades lika högt. Den nya linjen var att Sverige skulle bli ett 

mångkulturellt land. 

     Bland olika frågor och policys utmärker sig den mångkulturella på ett flertal sätt. Den är 

omstridd. Det finns en rik flora av myter och konspirationsteorier om den – och därtill en del 

kritik. Kritiken är diversifierad, dels såtillvida att den kommer från olika politiska håll. Men 

också för att den inte rör enbart själva sakfrågan – utan huruvida det överhuvudtaget går att 

kritisera mångkulturen, utan att stigmatiseras. En slags kritik mot kritikbristen, således. 

Emellertid upplever nog de flesta att det skett en viss förskjutning de senaste åren och att även 

etablerade röster börjat höjas mot idén om det mångkulturella samhället. Även försvaret av 

mångkulturen har ändrat karaktär – och ibland fokuserat på individuella fri- och rättigheter 

snarare än kollektiva diton som den från början handlade om.  

     Ett parti som i vissa avseenden blivit själva symbolen för det mångkulturella samhället, är 

Socialdemokraterna. En sammankoppling som på flera sätt är rättvis. Det är ur detta parti som 

den mångkulturella policyn är sprungen. Propositionen som ligger till grund för den är 

undertecknad av Olof Palme. Frågor om mångfald och minoriteters lika värde har onekligen 

betonats från S-håll. Och förövrigt har de flesta av Sveriges policys i någon mån fått ett 

socialdemokratiskt verkställande, sett till andelen år partiet haft regeringsställning i Sverige. 

En återkommande tes inom svensk politik är att socialdemokraterna vunnit det politiska 

narrativet; även under borgerliga regeringar förs en socialdemokratisk praktik. 

 

Mytbildning, inneboende paradoxer samt olika aktualiserade konfliktdimensioner är ett skäl 

att studera vad just dagens socialdemokrater anser om mångkulturen. Liksom det faktum att 

den mångkulturella policyn aldrig riktigt utvärderats. Har den lyckats? Vad är dess baksidor? 

Och är det så att den inte kan kritiseras? 

     I denna studie redogör 10 socialdemokratiska riksdagsledamöter, i ett anonymt och 

reflekterande sammanhang, för sin syn, och sina tankar, kring denna fråga. Både gällande den 
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formella linjen, samt hur det mångkulturella Sverige ter sig i praktiken. Både vad gäller 

mångkulturens fördelar, men också dess problematiska sidor.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats är av en induktiv sort. Jag prövar således inte en befintlig teori. Inte heller 

driver jag en tes. Det teoretiska ramverk som studien vilar på, används snarare att reflektera 

empirin mot, än bekräfta en särskild teori. På samma gång saknar denna uppsats ett varför. 

Frågeställningen är istället hur socialdemokratiska riksdagsledamöter reflekterar kring den 

mångkulturella policyn och tillika mångkulturella verkligheten i dagens Sverige, 2018. 

 

1.2 Disposition 

Det första kapitlet innehåller inledning, syfte och frågeställning samt disposition. I det andra 

kapitlet presenteras ett sammandrag av den mångkulturella policyns framväxt, samt en 

redogörelse för den proposition som ofta förknippas med samma policy. I det tredje kapitlet 

presenteras tidigare forskning, samt teori. I det fjärde kapitlet redogörs för metod, 

respondenter samt förförståelse. I det femte kapitlet redovisas resultaten. I det sjätte och sista 

kapitlet förs en analys av resultaten, samt presenteras slutsatser. 

 

2 Historia 

Fram till andra världskriget utmärkte sig Sverige som ett utvandrarland. Även om det på den 

yta som vi idag kallar Sverige, alltid funnits och verkat människor med rötter i andra länder – 

är det efter andra världskriget som Sverige blir ett utpräglat invandringsland. Initialt hade 

Sverige ett assimilatoriskt förhållande till de nya invånarna. Oavsett bakgrund skulle alla 

uppslukas i det moderna folkhemmet. Den svenska majoritetskulturen utgjorde oomtvistligt 

den vägledande normen, till vilken anpassningen var självklar. Idéhistorikern på Åbo 

Akademi, Mats Wickström (1980-), beskriver i sin avhandling The Multicultural Moment 

(2015) hur röster i Sverige började höjas på 1960-talet för att vissa diasporor skulle kunna 

behålla sin kulturella egenart. Bland annat estländare, vilkas land var under ockupation varför 

deras kultur riskerade att tillintetgöras om den inte kunde reproduceras i diaspororna 

(Wickström 2015, s. 124). Redaktören och författaren David Schwarz (1928-2008) beskriver i 

sin Identitet och minoritet (1971) att även judiska röster höjdes, för att assimileringspolitiken 

inverkade menligt på den judiska identiteten (Schwarz 1971, s.186). I sin Svensk invandrar- 

och minoritetspolitik 1945-68 (1971) skriven när Sverige fortfarande förde 
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assimileringspolitik, argumenterar Schwarz för att assimileringspolitiken borde avskaffas ”så 

att invandrarna kunde uppleva gruppidentifikation och just därigenom ha lättare för att 

acceptera Sverige” (Schwarz 1971, s. 61) 

     En yngre generation socialdemokrater hörsammade detta, med Palme i spetsen. 

Mångkulturalismen harmonierade med socialdemokratins internationalism, antirasism och 

engagemang för mänskliga rättigheter. I regeringsformen från 1974 betonas invandrares rätt 

till valfrihet i fråga om kultur och 1975 författades en proposition enligt vilken 

minoritetskulturer skulle jämställas med majoritetskulturen. Sverige hade officiellt antagit en 

mångkulturell policy. När Olof Palme höll tal för invandrarorganisationer, talade han om en 

mångkulturell revolution (DN 851016). 

     Ganska snart började emellertid delar av den mångkulturalistiska linjen att ifrågasättas. 

Wickström beskriver vidare hur under 80-talet, några första farhågor lyftes kring den 

mångkulturella policyn. Det handlade främst om att patriarkala värderingar skulle riskera att 

försvaras i mångkulturalismens namn.  

     Under 1990-talet skiftar invandringen till Sverige karaktär, och kommer att domineras av 

flyktinginvandring, som sker från mer kulturellt avlägsna länder än tidigare. 

Främlingsfientlighet blir en realitet och rasism ett begrepp som undgår få människor. 2010 

kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen, som första parti att på djupet ifrågasätta idén om 

mångkulturalismen, och med en uttalad vilja att återgå till assimileringspolitik. 

     2018, efter några år av stor migration, har problematiska sidor av idén om mångkultur 

uppmärksammats i kanske större utsträckning än någonsin tidigare. Mångkulturen har hamnat 

på defensiven.  

  

2.1 Den mångkulturella policyn 

Proposition SOU 1975:26 är det förslag som ofta nämns i samband med att den svenska 

mångkulturens anor diskuteras. Det ska i sammanhanget nämnas att ordet kultur används 

tämligen sparsamt i den 142 sidor långa texten. Den som läser propositionen i syfte att hitta 

bevis för några banbrytande konspirationer lär bli besviken. Det som lyfts fram är tre mål för 

majoritetssamhället visavi landets invandrar- och minoritetsgrupper: jämlikhet, valfrihet och 

samverkan. I konkreta ordalag handlar mycket om rätten till tolk, hemspråk och ekonomiska 

bidrag till invandrarorganisationer. Därtill att individen själv ska bestämma vilken kulturell 

identitet den vill ha. Invandrarbarn ska genom åtgärder inom skolväsendet bevara sin 

språkliga och kulturella identitet (s. 71). Gällande kulturer och traditioner står: ”Invandrares 

och de språkliga minoriteternas möjligheter att föra de egna kulturtraditionerna vidare är f.n. i 
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många fall begränsade. I en framåtsyftande invandrar- och minoritetspolitik måste således 

åtgärder för att ge dessa grupper möjlighet att bevara och utveckla det egna kulturarvet utgöra 

en betydelsefull del”. (s. 68). Att hävda att det enbart var ifrågavarande proposition som 

utgjorde den mångkulturella policyn, menar jag därför är felaktigt. Snarare ska propositionen 

ses som ett, förvisso centralt, styrdokument i en större idémässig rörelse, vars kulmen 

återfinns någonstans i mitten av 70-talet. Mer om detta i avsnittet om tidigare forskning. 

 

3 Teori och tidigare forskning 

Om mångkultur och minoritetspolitik finns en variationsrik och ansenlig mängd studier. Flera 

forskare inom statsvetenskap, sociologi och socialantropologi har, förvisso nischade inom 

något annat område, någon gång korsat en eller flera aspekter av fenomenet mångkultur i sin 

forskargärning. Hur jag än gör, blir mina referenser därför selektiva och med följden att flera 

intressanta källor utelämnas. 

     Av tre personer som jag finner särskilt relevanta för denna studie, har jag redan presenterat 

två: David Schwarz och Mats Wickström. Den senare är verksam på Åbo Akademi och har 

genom åren publicerat flera artiklar om mångkultur, migration och etniska minoriteter. 

Flerparten av Wickströms artiklar är författade i en företrädesvis finsk kontext, vilken på flera 

plan skiljer sig mot den svenska. Hans avhandling The Multicultural Moment (2015), som jag 

redan refererat till, har dock ett svenskt fokus.  

     Wickström argumenterar i sin avhandling för att sju anmärkningsvärda förhållanden är 

värda att nämna gällande mångkulturalismens lansering i Sverige: 1 – Timing (med såväl 

framväxten av etniska intressegrupper, som utvecklingen i USA och flera övriga västländer). 

2 – Det handlade om enskilda aktörers strävan, snarare än en bred folkrörelses krav. 3 – 

Mångkulturalismen inskeppades inte som ett färdigt paket, men modifierades att passa 

svenska förhållanden. 4 – De etniska aktivisterna kom, i många fall, från länder under 

ockupation. 5 – När skillnader mellan minoriteter och majoritetsbefolkningen debatterades 

betonades främst språkliga skillnader, snarare än kulturella. 6 – En enskild minoritetsgrupp 

utmärkte sig som särskilt drivande och vars kulturella och geografiska närhet till 

majoritetsbefolkningen var stor (finnar). 7 – På vissa sätt handlade det om spridningen av en 

idé, vilken efter att ha eliminerat sitt eventuella motstånd, etablerade sig som ”den allmänna 

visdomen” (Wickström 2015, s. 121-128). 

   Den mångkulturella policyn, fortsätter Wickström, utformades i en viss verklighet, med få 

och inte särskilt kulturellt avlägsna minoriteter. Som formellt beslut, levde den dock kvar i en 
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verklighet som förändrades. Wickström skriver: ”The idea(s) of multiculturalism that exists 

today are not conceptual carbon copies of the post-war idea of multiculturalism as it was 

construed in Swedish political discourse and in the 1960s and 1970s, just as any idea that was 

conceptually constituted in a particular historical context and ‘lives on’ over time…” 

(Wickström 2015, s. 79). Wickström beskriver vidare hur det mångkulturella engagemanget 

delvis handlade om läpparnas bekännelse, och att visa ”goodwill”. Mångkultur lyftes fram 

som något progressivt och t.o.m. dygdigt. Och i en tid med stora sociala förändringar, där det 

blev något av en norm att ifrågasätta svenska traditioner, fick den mångkulturalistiska idén en 

”gynnsam uppfödningsplats” (Wickström 2015, s. 129).  

     David Schwarz, som liksom Wickström redan presenterats, undersöker i sin rapport En 

studie kring riksdagsmännens attityder till invandrings- och minoritetsproblemen i Sverige 

(1968) svenska riksdagsledamöters syn på minoriteter, i slutet av 60-talet. Rapporten har 

uppenbarligen vissa likheter med den här studien, men är av en kvantitativ sort och resultaten 

är därför svåra att jämföra. Huvudtesen är att: ”attitydsstrukturen till de invandrade och 

inhemska minoriteterna kretsar kring dimensionen assimilering – integrering med bevarande 

av social och kulturell särart” (Schwarz 1968, s. 16). I rapporten framkommer att mer än 

hälften av  riksdagsledamöterna instämmer i att ”utlänningar” bör uppmuntras till kulturell 

egenverksamhet (Schwarz 1968, s. 20). 

     En tredje person som forskat i frågor om mångkultur är den kanadensiske forskaren Will 

Kymlicka (1962-) som i sin Multiculturalism: Success, failure, and the future (2012) bl.a. 

visar att bland länder som antagit en mångkulturell strategi, håller ordet ”mångkultur” på att 

försvinna från den politiska retoriken, och att policyn delvis retirerat från sin ursprungliga 

modell och tillförts komponenter som obligatoriska språk- samt kunskapskrav om det land 

policyn avser (Kymlicka 2012, s. 15). 

      

3.1Kulturteori 

I ovanstående stycken har jag redogjort för tidigare forskning. Även om mina resultat löpande 

knyter an till dessa beskrivningar, finns det också renodlade teorier som studien i någon mån 

lutar sig mot. Få studenter, forskare och vetenskapsmän har nog sådan tur att det finns ett 

färdigt teoretiskt paket som täcker upp för, och förklarar allting de studerar, även när studien 

är deduktiv. En teori som likväl är relevant för min studie, är kulturteorin. Statsvetaren vid 

Uppsala universitet, Katarina Barrling (1969-), skriver utförligt om denna teori i sin 

avhandling Partikulturer (2004). Denna går kortfattat ut på att social samhörighet kan styckas 

upp i aspekterna galler och grupp, där det första syftar på de ramar inom vilka kollektivet 
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förstår omvärlden, i termer av rätt och fel, sant och falskt med mera. Ett högt värde på 

gallerdimensionen innebär att individerna i gruppen i större utsträckning klassificerar tillvaron 

likartat. Gruppaspekten syftar till omfattningen av individens införlivande i gruppen (Barrling 

2004, s. 277). Orienterad av kulturteorin, granskar Barrling den socialdemokratiska 

partikulturen och kommer fram till att denna kännetecknas av å ena sidan upplevd lyhördhet – 

både för individen, och samhället – men å andra sidan en kravbild på ”den enskilde ledamoten 

att inte profilera sig som individ, utan framträda i egenskap av gruppmedlem” (Barrling 2004, 

s. 177). Partikulturen kännetecknas av samstämmighet och koherens vilket tar sig uttryck i 

bl.a. krav på lojalitet mot kollektivet – individuella utstickare har i sammanhanget begränsad 

handlingsfrihet. Att inte visa tvärsäkerhet i sakfrågor, snarare viss försiktighet, är i Barrlings 

avhandling ett ytterligare partikulturellt signum för socialdemokratin. 

 

3.2 Överideologi och heliga värden 

Ett uttryck som förmodligen de flesta i dagens Sverige har hört någon gång är ”politisk 

korrekthet”. Uttrycket känns inte minst igen från alternativhögerns jargong, hos vilka 

begreppet är så vedertaget och brukligt att det oftast används med endast förkortningen ”pk”. 

Att vara ”pk” är i sådana kretsar något negativt, och syftar till skenhelighet och tillhörighet 

hos en slags rådande idémässig hegemoni. Begreppet, emellertid, har också ett i vissa 

avseenden akademiskt användningsområde och har diskuterats i forskningsansatser. Bl.a. i en 

magisteruppsats av John Järvenpää, på Lunds universitet. Enligt de teoretiker, bl.a. Jonathan 

Friedman, som Järvenpää refererar till, används pk-fenomenet för att behålla kontroll över 

samhället och dess medlemmar, där ”argument fördöms på moraliska grunder utan att logiskt 

analyseras” (Järvenpää 2005, s. 8).  

     Även om det alltså finns en seriös och metodisk diskussion om fenomenet politisk 

korrekthet, undviker jag att själv använda mig av det. Dels är begreppet kontroversiellt. 

Någon konsensus, varken gällande begreppets användningsområde eller vad som i Sverige är 

politiskt korrekt och inte, tycks inte föreligga. Därtill är begreppet politiserat, vilket i sig är ett 

skäl att iaktta försiktighet då mitt syfte inte är att bedriva agitation men att undersöka. 

     Inte desto mindre finns det inom statsvetenskapen formuleringar som beskriver vissa av 

aspekterna som nämndes i stycket om politisk korrekthet. Överideologi är ett begrepp som 

syftar till ett slags överordnade spelregler, vilka de andra ideologierna inordnar sig under. 

Idag nämns ofta demokrati som en överideologi. Då jag vid instuderingen inför denna 

uppsats, läst spaltmeter om mångkultur, har jag noterat att liberala röster ibland kallat 

mångkulturalism för en ny svensk överideologi. Åtminstone att den bär vissa sådana 
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förtecken. 

     Statsvetarprofessor Tommy Möller (1958-) på Stockholms universitet, skriver i Svensk 

politisk historia (2007) om politisk kultur: ”Med politisk kultur avser i detta sammanhang de 

grundvärderingar, normer och handlingsmönster som existerar i ett visst politiskt system […] 

och som sammantaget dels återspeglas i de institutionella förutsättningarna, dels fungerar som 

en ram för vad som är politiskt möjligt för de aktörer som är verksamma inom detta system”. 

(Möller 2007, s. 13) 

     Oavsett hur man väljer att uttrycka saken, tycks det finnas en bred uppfattning om att det 

inom de flesta politiska kontext föreligger vissa heliga värden, vars gränser markerar var den 

anständiga politiska diskussionen slutar. Dessa redogörelser, kommer också att utgöra ett 

slags teoretisk vägledning som resultaten speglas mot. 

 

4 Metod 

Metoden som använts i denna uppsats är en semistrukturerad djupintervju. Djupintervjun 

syftar till att, som namnet antyder, på djupet intervjua en respondent gällande hans eller 

hennes syn rörande ett visst ämne. Meningen är att tränga bakom avpassade fraser och kutym, 

och få fram respondentens innersta tankar. Intervjuformen kännetecknas av öppenhet och 

syftet är att skönja värderingar och synsätt, vilka kanske inte exponeras i vanliga offentliga 

sammanhang. Med semistrukturerad menas att det trots öppenheten ändå finns vissa 

diskussionsämnen att falla in på under intervjuns gång. Alan Bryman (1947-2017) skriver i 

sin metodbok Samhällsvetenskapliga metoder (2002) att det finns en tendens att kalla 

semistrukturerade intervjuer för djupintervjuer, syftandes till att de resulterar i ett slags 

livsberättelser. Sådana intervjuer, menar Bryman, utgör snarare ytterlighetsfall, och är att 

betrakta som kvalitativa och ostrukturerade. Även om man har en synnerligen kvalitativ 

ingång till respondenten kan det, hävdar Bryman, likväl finnas skäl att strukturera intervjuerna 

en aning. Exempelvis om det, som i denna studie, rör sig om flera respondenter. Utan 

likartade frågor är det inte möjligt att göra några jämförelser mellan respondenternas utsagor 

(Bryman 2002, s. 416). 

     Kvalitativa studier är inte associerade med generaliserbarhet, och några statistiska 

slutsatser går givetvis inte att dra utifrån respondenternas berättelser. Vad som ändå är möjligt 

är att notera trender, tendenser och gemensamma nämnare i vad respondenterna säger. 

Studien utgörs således av förvisso tio unika berättelser inifrån socialdemokratins toppskikt. 

Samtidigt finns ingen motsägelse i att dessa också kan inlemmas till en större enhet, där 



11 

 

respondenterna både delar och utformar en gemenskap. Något som är särskilt relevant 

gällande just det socialdemokratiska partiet, utifrån Barrlings sats om den socialdemokratiska 

partikulturen.1 

 

4.1 Respondenter och anonymisering 

Våren 2018 består de socialdemokratiska riksdagsledamöterna av 113 individer. Dessa 

speglar Sveriges befolkning tämligen väl, sett till åldersspann, kön och etnisk bakgrund. 

48,5%, eller 55 personer, är kvinnor. Jag har fått kontakt med mina tio respondenter genom 

mail. Respondenterna speglar riksdagsgruppen tjänligt. 

     Att intervjua riksdagsledamöter är att betrakta som elitintervju, vilket ställt särskilda krav 

på mig i termer av flexibilitet och hänsyn till respondenternas schema. Respondenterna är 

visserligen vana vid intervjuer, men främst i publika sammanhang där de kan ställas till svars 

för sina ord och därför måste besvara frågorna tämligen avvägt. Generellt är de troligen 

mindre vana vid sammanhang där de är anonyma och kan sitta och reflektera fritt över 

frågorna, utan krav på att det ska låta bra eller att de kan få kritik för sina svar efteråt. 

 

Ett spörsmål i sammanhanget har varit anonymiseringen. Med ett så litet urval individer, kan 

information som hade varit trivial i ett större sammanhang bli synnerligen avslöjande. Hade 

jag nämnt i en intervju av skolpersonal att en respondent vuxit upp i Borås och har två barn, 

hade dessa kännetecken absorberats bland de över 1000000 individer som är anställda inom 

skolväsendet. Med ett urval på 113 individer kan samma information enkelt användas till att 

spåra respondentens verkliga identitet. Vissa egenartade försiktighetsåtgärder har därför 

vidtagits inför anonymiseringen; en uppväxtort anonymiseras med en uppväxtort i liknande 

storleksordning. Antal barn samt deras kön ändras en smula. Jag yppar inte någon enskild 

respondents ålder, kön, etniska bakgrund och inte heller detaljer ur uppväxten eller särskilda 

hobbys. Att gruppen respondenter är någorlunda representativ för riksdagsledamöterna totalt 

sett – och att det således finns både kvinnor och män i studien – har jag redan nämnt, och det 

säger inte något om respondenterna enskilt. 

     Gällande namnen på mina respondenter har jag kastats mellan två viljor – dels att inte 

namnge dem med siffror, dels att det fingerade namnet inte ska uppdaga något om kön, ålder 

eller etnicitet. Ett karakteristiskt namn, föreställer jag mig, fäster sig bättre hos läsaren än en 

siffra, och det blir således lättare för läsaren att minnas vem som säger vad i studien. 

                                                 
1 Se avsnitt 3 – om kulturteori. 
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     Jag har därför valt att namnge mina respondenter efter det grekiska alfabetet. I kronologisk 

ordning från den första till den tionde bokstaven. Följaktligen heter respondenterna i studien: 

Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Jota och Kappa. Varje namn är 

personligt, men avslöjar samtidigt inget om några egenskaper. 

 

4.2 Varför väljer vissa respondenter att ställa upp? 

För att komma upp i tio respondenter, behövde jag kontakta totalt 84 riksdagsledamöter. Jag 

kontaktade dem i omgångar. Härvid infinner sig frågan: varför valde just de tio 

respondenterna att delta i studien? Även om man bör undvika att tala i termer av 

representativitet, när det kommer till så få individer, kan man fortfarande ställa sig frågan om 

det finns något särskilt som utmärker just de tio som valde att delta. Ytligt sett förefaller 

respondenterna att inte avvika nämnvärt, som sagt. Kön, bakgrund och ålder är hyfsat jämt 

fördelat och speglar totalen någorlunda väl. Beträffande mera intellektuella attribut är det 

svårare att uttala sig. Man kan emellertid föreställa sig två situationer där en respondent har 

litet motstånd mot ett deltagande, eller rentav en vilja att delta: 1, om den känner att det den 

säger stämmer överens med partiets officiella linje. 2, om den sitter på kritik mot partiet, som 

den inte vågar säga offentligt – och i studien ser en potentiell kanal att anonymt nå ut genom. 

Då mina respondenter, som läsaren snart ska se, gav en diversifierad svarsbild och då varje 

röst från riksdagens socialdemokratiska ledamöter i slutändan är unik – är denna diskussion 

dock av begränsad relevans. Endast värd att ha i åtanke. 

 

4.3 Förförståelse 

Jag som skriver är själv ett barn av min tid och av samma skäl formad av den debatt som 

alltjämt pågår, gällande inte minst mångkulturen. Den som gör en studie blir inte automatiskt 

neutral i samma stund den sätter på sig forskarrocken. Att ha en uppfattning i en fråga där det 

råder konsensus är dock ett mindre problem än i en fråga likt den studien avser – som är 

polariserad. 

     Frågan om mångkultur är kontroversiell, och personligen tror jag att det mycket väl kan 

vara förknippat med ett visst stigma att ifrågasätta den mångkulturella linjen. Detta är i sig en 

ståndpunkt, och sällar mig per automatik till en viss sida av åsiktspolerna; i somliga kretsar är 

det rentav kontroversiellt, i sig, att hävda att mångkulturen inte får diskuteras fritt. Jag tror 

vidare, att den mångkulturella policyn kommit till i genuint goda avsikter, men att den debatt 

som föregick integrationslinjen på 1970-talet, i vissa avseenden saknade balans mellan god 
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vilja och eftertanke. Hur mycket jag än vill det, och hur neutrala mina ambitioner än är, kan 

jag alltså inte kallas för enbart en neutral åskådare i sammanhanget. 

     Ett sätt att åtminstone minska effekterna av den egna förförståelsen är att redovisa den. På 

så sätt ökar man känsligheten och kraven på sig själv att vara neutral och objektiv, medveten 

om att läsaren har skäl att vara extra kritisk. 

 

5 Resultat 

Under april och maj 2018 samtalar jag enskilt med tio socialdemokratiska riksdagsledamöter. 

Platsen är för det mesta på deras privata rum, eller i någon undanskymd del inom 

riksdagshuset. Åtta av intervjuerna sker i mötesform. Två av intervjuerna sker, mot min 

ambition, över telefon. Egentligen ogillade jag telefonmötena. Brus, och det faktum att 

samtalet när som helst kunde avbrytas, omslöt samtalet i en liten men märkbar stress, som 

enligt min uppfattning verkade hämmande på både respondenten och mig själv. Överlag 

kändes det som att respondenterna i de åtta fall som var i mötesform var mer benägna att 

öppna sig. Dock såg jag inget skäl att stryka telefonintervjuerna. 

     För att öka känslan av anonymitet för respondenterna, har jag valt att inte spela in 

samtalen, men sitta med dator och skriva allt de säger. Jag har även förtydligat under 

samtalets gång, att avslöjande karakteristika löpande anonymiseras.  

     Jag har, bl.a., låtit respondenterna reflektera över både fördelar och baksidor med det 

mångkulturella samhället och om sin syn på olika sorters kritik som finns mot mångkulturen. 

Jag har kategoriserat resultaten först och främst efter de teman respondenten talat utifrån, för 

att sedermera stycka upp svaren med utgångspunkt i trender och gemensamma nämnare jag 

observerat i analysen av intervjumaterialet. 

 

5.1 Respondenternas personliga relation till mångkulturen 

Det första ämnet som respondenterna reflekterat över, är sin personliga relation till 

mångkulturen. Denna fråga har främst tjänat som en ingång till de efterkommande mer 

samhällsvetenskapligt stringenta diskussionsämnena. En slags ”uppvärmning” således, där jag 

och respondenten fått lära känna varandra. Respondenterna har här fritt fått berätta utifrån 

lösa och högst tolkningsbara frågor, såsom hur de ser på den svenska mångkulturen och om 

de har någon personlig anknytning till den genom exempelvis uppväxt, vänner eller ingifta 

släktingar. Historierna varierar. Majoriteten av respondenterna låter förstå att de vuxit upp 
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under påtagligt homogena kulturella omständigheter, men att de nu i vuxen ålder lever och 

verkar i en mera mångkulturell miljö: 

 

– Min… jag är född i ett monokulturellt samhälle. Vi hade en kille som var 

adopterad från Indien. Så växte jag upp. Första tolv åren mötte jag inte 

mångkultur överhuvudtaget. Sen i högstadiet, hade vi några utrikes födda, som i 

första hand kom ifrån Iran. Så det var liksom inte, det var en väldigt liksidig, 

kulturell uppväxt. - Gamma 

 

– Min uppväxt och familj var väldigt… [inte mångkulturell]… ja många med 

Xsk2 bakgrund. Men i min umgängeskrets finns det många med bakgrund i alla 

möjliga delar av världen. Så idag känner jag att… ja det är en mycket mer 

globaliserad värld. Och så även min umgängeskrets. - Alfa 

 

En av respondenterna berättar att dennes umgängeskrets är mera mångkulturell idag, men 

ändå inte är representativ för mångkulturen: 

 

– Jag har människor i min umgängeskrets som har andra religioner än den 

tidigare dominerande. Annan hudfärg. Däremot kan man säga att det är ju en 

segregerad bild på det viset att de jag träffar med annan bakgrund är 

akademiskt skolade, och… eller inte fast i sin kultur kanske. Utan mera öppna 

än kanske de som kommer med den bakgrunden. Men via dem kanske jag har en 

viss insyn i de strukturerna. – Beta. 

 

En annan av respondenterna berättar att det mångkulturella umgänget snarare har minskat 

med åren: 

 

– Sen måste jag säga att jag hade större kontaktyta med fler invandrare under 

barnens skoltid. Under skoltiden var det… vi bodde här i X i X-by. Och hade 

väldigt många utländska kompisar som gick i barnens skola. Och också i 

idrottsrörelsen, med ishockey, fotboll, handboll, där träffade vi och var bekanta 

med fler än idag. Idag är barnen utflugna och det är inte samma vänskap med 

                                                 
2 Här berättar respondenten om familjemedlemmar som en bit tillbaka i tiden härstammar från ett specifikt 

nordeuropeiskt land. 
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nya svenskar. Och det kan jag se som en brist. Att jag inte riktigt tar mitt ansvar 

till att hålla kontakt med de nya vännerna som jag hade från den tiden, för jag 

har kvar vänskapen från mitt gamla traditionella gäng och där finns det ingen 

idag som kommer från ett annat land, för alla är födda i Sverige. – Epsilon 

 

En respondent låter visserligen förstå att den vuxit upp i en absolut svensk kulturell kontext, 

men att detta ändå inte måste innebära att uppväxten var kulturellt homogen: 

 

– Jag växte upp i liten ort med typ 2000 invånare, några grannbyar, typ så. 

Klart det fanns, i de områdena olika bykulturer. På de orterna. Som var ganska 

olika. Och det märkte man när man… på högstadiet. Det var olika beroende på 

ort. Det var ju skillnad. Men då på X-talet var det inte så mycket folk, annat än 

svenskar och finnar, och nån utomeuropé kanske. Men det var inte mycket. Men 

det är ju, man har ju ändå växt upp med amerikansk kultur nära inpå. […] Och 

man kan väl, det finns ju olika kulturer i olika samhällsklasser också. Det blir ju 

tydligt när man kommer hit, och får träffa människor från alla bakgrunder. Det 

är stor skillnad mellan de som går till verket varje dag och skitar ner sig och de 

som kommer från en familj där man förvaltar fastigheter. – Theta 

 

Många av respondenterna ger också uttryck för att de i grunden tycker om och gillar 

mångkultur: 

 

– Jag tycker att mångkultur är berikande för Sverige. Självklart som världen ser 

ut, ska man dra nytta av den fördel och tillgång som många människors 

perspektiv är för ett samhälle. - Gamma 

 

– Jag tror att vi behöver ett mångkulturellt samhälle för att utvecklas som 

människor och nation. Så för mig är det jätteviktigt. – Delta 

 

– för mig har olika etniciteter alltid varit en naturlig del av samhället, att alla 

inte är födda i Sverige. Eller har föräldrar som inte födda i Sverige. Att man helt 

enkelt har olika kulturer och fått rätta sig lite till det. Så jag har en positiv 

inställning till den svenska mångkulturen och tycker vi ska ha det för att 

utvecklas. – Kappa 
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5.2 Mångkulturens fördelar 

Det föregående diskussionsämnet – den allmänna synen på mångkultur – leder på sätt och vis 

in på nästa diskussionsämne. Här får respondenterna i mera konkreta ordalag reflektera över 

vilka fördelar det mångkulturella samhället medfört. Utifrån respondenternas redogörelser, 

väljer jag att först och främst stycka upp deras tankar i de två kategorierna sociala respektive 

samhälleliga förtjänster. Det första ligger på ett personligt, individuellt plan, och har en mera 

abstrakt betoning, medan det senare ofta kopplas samman med ekonomi, problemlösning och 

effektivitet. 

     5.2.1 Sociala fördelar 

De sociala fördelarna i respondenternas redogörelser tar sig uttryck i nya kunskaper, olika 

former av nöjen samt att samhället i sig blir intressantare. Mat och dryck är framträdande: 

 

– Kulturyttringar, dans och musik som blir så mycket bredare, det är en rikare 

palett man får. Vi kan titta på mat och dryck, hur det berikar Sverige med att vi 

får så mycket… mångkulturen som dans och musik, och mat och dryck som 

berikar otroligt och ger att vi får möjlighet till helt nya smakupplevelser, och 

asiatiska rätter ja det finns hur mycket som helst man kan peka på vad det har 

betytt. Så att, de två delarna. – Epsilon. 

 

– …det blir ett mer, de flesta människor helt enkelt, tycker det är kul med andra 

kläder, kulturer, att det är spännande med… som London, man kan käka indiskt, 

kinesiskt, det åkte svenskar dit på 60- 70-talet och tyckte det var fantastiskt. 

Sverige är ju ett mycket rikare, mer spännande land nu än det var förr, när jag 

växte upp. Det var ju ganska inskränkt. Kulturellt isolerat. – Beta. 

 

– Det leder till att köket blir rikare. Vi har fått kinamat, thailändskt, indiskt, vi 

hade inte fått det annars. – Jota 

 

En respondent ställer sig emellertid kritisk till att saker som mat ofta lyfts fram och vill hellre 

prata om mer kultiverade fördelar med mångkultur:  
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– Jag tycker att det är lite en plattityd att peka på maträtter och sånt. Det 

viktigaste är att vi växer som människor när vi tvingas reflektera över oss själva 

och möter andra som har annan bakgrund. – Alfa 

 

Just kunskaper och social kompetens betonas av fler respondenter när det kommer till 

mångkulturens fördelar: 

 

– …om man ser på skolan, tittar på barn, för dem är det en självklarhet att din 

kompis kommer från exempelvis Pakistan, som, gör att världen blir mindre. Det 

blir levande uppslagsverk i klassrummen, de kan lära om andra länder, 

musikkultur, matkultur, teknisk kultur, de kan få inspiration, energi – Zeta. 

 

– Det är väl som alla andra idéer som möts, när man stöter och blöter seder och 

bruk kommer det ut något annat på andra sidan i slutändan. Och det kommer 

vara större än de ingående delarna. Det är mitt utgångsvärde. Att när idéer 

kommer ihop kan man plocka det bästa för att få ut något nytt. – Theta 

 

En av respondenterna menar också att det mångkulturella samhället ger oss ökade kunskaper 

om oss själva: 

 

– Och det är klart i ett samhälle som är väldigt monokulturellt, har man ett visst 

sätt att reagera och lösa problem på, som jag tror berikas mycket på att vi är ett 

mångkulturellt samhälle. Om vi möts, det är en brasklapp då. Om vi vågar 

pröva andra saker. Och att vi också får syn på strukturer mycket enklare än om 

vi bara har en rådande kultur. För de som är över- och underordnade, det kan 

ju bli väldigt osynliggjort om det är så det alltid sett ut. Det synliggörandet kan 

underlättas av att vi har någon som tittar på det utifrån, det betyder inte att vi 

måste omprövas, eller, vi kan bli öppnare på att vi kan göra på ett annat sätt, 

även om det vi har är bra. Att det finns problematiska sidor av det. – Gamma 

 

Något som också betonas är att jämställdheten och toleransen mot olikheter rent generellt 

blivit bättre vilket delvis kan kopplas samman med den mångkulturella linjen. 
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– Även om man ändrar den officiella politiken finns skuggan av det gamla, 

fantomkänslan av det där andra kvar. Politiskt kan det förklara SDs 

framgångar, det kan gå tillbaka till att hos väldigt många svenskar finns något 

slags falsk, jag menar, känsla av det förlorade landet. Det där är nåt slags 

drömbild av att allt var enkelt och att alla var lika och allt det där. Jag menar 

att det där samhället gömde massa minoriteter; bögar, psykiskt sjuka, 

nationella, och så var det ojämställdhet mellan män och kvinnor. I den där 

sagoberättelsen blir det, det där enkla samhället. Det blir den där enkla 

diskussionen, rosaskimmer, men det var det antagligen inte för alla. – Beta 

 

– För mig kan ju ett mångkulturellt samhälle handla om att kvinnor och män ska 

ha samma möjligheter till utbildning, arbete och så vidare. – Kappa 

 

     5.2.2 Samhälleliga förtjänster 

En ny typ av företagande är en företeelse som lyfts fram när respondenterna kommer in på 

vad mångkulturen inneburit för Sverige: 

 

– Att våga pröva entreprenörskap; många har arbetskapacitet – de arbetar 

jämt, som har små kiosker eller butiker, det kopplar jag till att ny kultur, säger 

inte att det är… svenskar inte kan, men nya svenskar ser man ofta har dessa små 

försäljningsställen. – Epsilon 

 

– Det skapar nya jobb, nya branscher. Så att för mig är det inte av ondo alltid. 

Så att de jobb vi inte kan fylla på nu, tar de. – Jota 

 

Även handel med omvärlden återkommer som något som gynnats av mångkultur: 

 

– Handel med andra länder är en av de stora samhällsekonomiska vinsterna. Vi 

får större förståelse för varandra och större kontaktnät mellan länder och 

regioner. Vi kanske kan sälja osthyvlar till andra länder. Ett ganska bra 

exempel på en svensk grej som är ganska vettig. – Theta 

 

– När det kommer till hårda värden, då tänker jag praktiskt. Man får nya typer 

av företag, som man kanske inte haft annars. Man får ökad import. Från länder 
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man inte importerat från annars. Man får ökad export till länder som vi inte haft 

annars. Det byggs upp nätverk mellan regioner runt om i världen, som vi kanske 

hade saknat om vi inte haft ett mångkulturellt samhälle. – Kappa 

 

5.3 Mångkulturens baksidor 

Efter att respondenterna berättat om mångkulturens goda sidor, för jag in samtalet på 

motsatsen. Finns det några problematiska sidor av det mångkulturella samhället? Av den 

mångkulturella policyn? Respondenterna har till att börja med talat fritt. I vissa fall har deras 

svar gett upphov till följdfrågor, eller att jag bett dem utveckla.  

     En sak som flera respondenter spontant pratar om är patriarkala värderingar som 

förekommer i andra kulturer än den svenska, och att det här uppstår en krock: 

 

– Vi ser ju de krockar som blir. När det kommer människor från andra kulturer. 

Många har inte samma syn på jämställdhet, jämlikhet, transparens. Det där är 

mer de stora frågorna. Där är jag aldrig beredd att vika mig. De värdena tänker 

jag alltid kämpa för. – Alfa 

 

– I början underskattade man komplexiteten i samhället, så man funderade inte 

tillräckligt på vad det fanns för oomkullrunkeliga värden. Som man ställde som 

krav på alla människor i landet, oavsett härkomst. Gammal svensk eller från 

andra kulturer. Som syn på jämställdhet mellan män kvinnor. Tex. Eller syn på 

månggifte exempelvis. Många av de problem som nu dyker upp beror på att man 

inte tänkt igenom, innan kanske, de frågorna tillräckligt. – Beta  

 

En respondent berättar att den varit med om en situation under ett besök i en mångkulturell 

skola, där majoriteten av de unga flickorna bar sjal. Respondenten reagerade negativt, och 

frågade sig efteråt varför den inte kritiserade det faktum att barn bar sjal, eller åtminstone 

ifrågasatte det:  

 

– Och då kände jag att det är en fara med mångkulturen att vi inte vågar sätta 

oss ner och prata […] om vi har den där döda vinkeln och inte vill närma oss 

det av… det kan vara goda skäl, man ska inte vara fördömande, men… av 

rädsla för att trampa på en annan kultur och göra skada. Men det riskerar ju 

faktiskt att vi överger individer; killar och tjejer som växer upp under 
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omständigheter som vi egentligen inte accepterar men som vi inte vill ge oss in i 

för att vi tycker ”att våran kultur är mer värd” och så. – Gamma 

 

Kulturkrockar generellt är en sak som upprepar sig i respondenternas tankar:  

 

– Dockningsproblematik, det man tar med och det som finns ska dockas ihop. 

Och det passar inte alltid […] Därför att människor som kommer hit har med 

sig värderingar som inte är översättningsbara till Sverige. Och då måste man 

fråga sig: hur gör man? Man kanske har vissa delar som inte alltid är så jäkla 

bra. - Jota 

 

Vissa respondenter nämner kulturrelativism i sammanhanget: 

 

– Dom kritiker som pratar om att det växt fram kulturrelativism i spåret av det 

här, man får delvis ge dem rätt även om diskussionen riskerar att kantra på ett 

annat sätt, att man dömer ut… men så här, ja alltså , det jag tror att, det har 

med det att göra – policyn om mångkultur. Det har lett till att man varit flat för 

vissa saker. Som man sett som ett uttryck för en viss kultur, som är oacceptabel;  

barnmisshandel, kvinnoförtryck. Vi har haft diskussion om hedersvåld. Där tror 

jag vi varit för flata som samhälle. På grund av, man har låst sig i någon slags 

policy om mångkultur och börjat relativisera vissa saker. Sen är det orimligt att 

påstå att vi blundat för att det finns problem, det stämmer inte. Men vi har inte 

varit så hårda som vi borde varit. – Eta 

 

Somliga respondenter berättar, vid sidan om segregation och kulturkrockar, om mera 

individuellt betonad problematik som de upplever följer i kölvattnet av den mångkulturella 

samhällsordningen. Ibland har mångkultur och invandring pratats om, som vore det en och 

samma sak. 

 

– Jag pratade med en väljare som var förbannad över att vi tagit emot så många 

flyktingar. Hon sa: ”jag får inte vara svensk längre”. Vad menar du, frågade 

jag. ”Jo, när jag går på stan är det bara jag som är svensk, jag känner mig inte 

som en svensk längre. De är överallt till och med på Coop” …vilket egentligen 

är ett löjligt problem. Men man ska komma ihåg att det här är en äldre kvinna, 
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kanske 70, som känner att hon blivit sviken – tryggheten har ryckts bort, vården 

funkar inte. Och hon ser ett samhälle där alla pratar ett annat språk, som hon 

inte känner igen. Det skapar otrygghet och identitetskris, som finns hos svenskar 

och även nysvenskar, och det skapar slitningar i samhället om det inte följs upp 

politiskt. Lite abstrakt resonemang och så, men samtidigt väldigt verkligt för de 

personerna som har de här upplevelserna. – Kappa 

 

Även saker som sker i det lilla, återkommer i respondenternas reflektioner. 

 

– Vi som bott i Sverige sedan vi var små har fått med så mycket från skolan. 

Som sopsortering tillexempel. Om man kommer från Syrien och dimper ner i 

Filipstad, kanske sopsortering inte var det viktigaste på dagordningen. De 

förstår inte varför man sopsorterar. Man kör ner allt i samma. Jag vet inte om 

det har att göra med kultur, det har att göra med att man har en annan uppväxt. 

– Alfa 

 

När jag frågar lite kring hur detta kan lösas – är det många gånger möten som betonas.  

 

– Vårat samhälle är dåligt på att skapa mötesplatser, och det är därför som det 

blir problem. Vi lever i våra egna världar alldeles för mycket. Jag är rädd för 

att vårt samhälle krackelerar nu. Vi krackelerar för att vi tappar tilliten till 

varandra. Vi behöver inte tycka exakt likadant. Men om tilliten inte finns, då 

tappar vi. Och jag ser tendenser till det nu. Och det beror inte på att det kommit 

in massor av muslimer nu i en våg från Mellanöstern, i spår av kriget. Det beror 

på att vi inte tar vara på dessa. Inte ser varandra. Det är en jättestor utmaning. 

Men jag tror det är möjligt. – Delta 

 

De flesta baksidor, som respondenterna nämner, tar sig uttryck i saker som är negativa för 

antingen samhället i stort, eller med ett fokus på majoritetsbefolkningen. Enstaka 

respondenter har dock minoriteterna i åtanke när de talar om negativa aspekter av det 

mångkulturella samhället: 

 

– Det finns ju också en viss exploateringsproblematik i det här. När människor 

som inte är jämbördiga möts. Och kommer i kontakt med varandra. Och utbyter 
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saker. Så är det ju inte säkert att det sker på ett bra sätt alla gånger. Och det är 

ju också ett problem som vi inte tänker på i Sverige. Vi är ju den rika parten. 

Och då finns det ju en risk att vi kan exploatera andra människor och inte gör 

det schysst. Och det ser vi i konflikter. – Theta 

 

5.4 Vänsterkritik mot den mångkulturella policyn 

När jag studerat debattartiklar om mångkultur har jag gjort det i olika tidskrifter inom ett brett 

politiskt spektrum. Från vänstertidningar, till etablerad rikstäckande media till debatt-sidor på 

högerkanten. Utifrån detta material har jag löst kategoriserat kritiken i olika grupper.  

     Från vänsterorienterade sammanhang har jag noterat en kritik mot den mångkulturella 

policyn, som gör gällande att den till vissa delar är kosmetisk – en ”pappersprodukt”. Att 

assimileringspolitiken består, och ”svensk kultur” bytt namn till ”värdegrund”. Men att 

värdegrunden är kraftigt influerad av ett västerländskt liberalt tankesätt som människor från 

andra länder ändå pressas att assimileras till. Jag frågar respondenterna om det ligger 

någonting i kritiken. Noterbart är att svaren är påfallande olika: 

 

– Våra lagar och regler bygger på alla människors lika värde och på 

jämställdhet. Jag kan inte se problemet med det. Har man en kulturell bakgrund 

som inte fungerar med det, ja då kan vi inte ta hänsyn till det. Jag kan inte se 

hur ett samhälle skulle se ut, där vi anpassar våra lagar efter att alla kulturer 

ska existera som de vill. – Alfa 

 

– Ja det ligger mycket i det. Ta handskakningsdebatten – ”i Sverige tar vi i 

hand” (skratt). Dom har en poäng, det tycker jag absolut. – Delta 

 

– Nä jag tycker att den kritiken är fånig. Sen ska vi såklart vara, om man ska 

nyansera, vi ska vara mer uppmärksamma på, observanta på att det inte är så 

att det bara blir en pappers... Tror de flesta beslut är en god vilja i. Det betyder 

inte alltid att vi alltid lyckas, men uppsåtet är gott. – Gamma 

 

– Det mångkulturella samhället har ju byggts upp på grund av att Sverige har 

varit ett solidariskt land. Men också ett välfärdsland som behövt arbetskraft för 

att behålla välståndet. Och jag vet inte riktigt. Att man sen tar en policy, hur det 
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ska vara… grunden är ju i alla fall att det mångkulturella samhället… att det 

finns blandade kulturer. – Epsilon 

 

– Ibland kan man ju känna att det är en pappersprodukt, men jag tror att 

reformism, pappersprodukter, kan leda till något bra i längden. […] Jag kan 

känna igen den kritiken, absolut… men det är knepigt, jag tänker att nånstans 

måste ändå variationen prägla oss: vad är den svenska kulturen? Sen är det en 

värderingsfråga. Det finns en kristen grund här. Vilket blir tydligt i vissa 

diskussioner, att vi inte kan släppa den delen av Sveriges historia. Att man har 

det som en måttstock på vad som är okej och inte. Att man ska förhålla sig till 

vissa ramar. – Zeta 

 

– Alltså det finns nån poäng i bemärkelsen att det existerar strukturell 

diskriminering mot människor med annan kulturell bakgrund, men jag tycker 

inte man kan säga att assimileringspolitiken består. Det finns ett visst mått av 

diskriminering på arbetsmarknaden, etnisk diskriminering, som enligt en del 

beror på att man som arbetsgivare inte då förstår sig på, om man skulle anställa 

nån som har en annan kulturell bakgrund. Det skulle bli svårare socialt. Det 

ligger nog något i det. På såt sätt kan man argumentera för att de samhälleliga 

förväntningarna är att man ska anpassa sig. – Eta 

 

– Den kritiken är tom, det kan man säga om allt som inte får den effekt man 

själv önskar. Sånt här är inte ett beslut om att förbjuda freoner, som man kan 

säga att ”efter beslutsdatum slutar vi sälja”, utan det är en långsiktigare 

samhällsutveckling, som vi håller på med. Det kan man inte så enkelt slå ifrån 

sig. Det tycker jag inte. Men det är klart att man kan, fundera över vad 

värdegrund är… Så länge man bejakar ingångsvärden och, utan att acceptera 

månggifte, hade vi gjort det… visst det är en form av assimilering om man 

tänker så, att om man säger ”här får du inte bete det dig på det viset”. Om det 

ingår i folks sätt att göra så, då kan man kalla det assimilering. Men jag köper 

inte den synen alls. – Theta 

 

– Jag försökte säga även det där. Att när man kommer till ett land… det 

förväntas att man oftast, att vi har svaret på allt redan. Och du som kommer 
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från annat land, du kommer från en planet där du inte vet något. Du är inte 

kulturellt tillräckligt utvecklad. Och då blir kravet, okej, alla som kommer till 

Sverige ska dela de svenska värderingarna. För vi tror att de nånstans är 

efterblivna. – Jota 

 

– Rent teoretiskt förstår jag resonemanget. Men kan inte säga att jag håller med 

den, det finns en feltolkning av svensk värdegrund. Det man tittar, oftast, på det 

är att man… den kritiken låter som att det är från en västerländsk humanistisk 

etik, men den är lik många andra länder som vi inte betonar som västerländska. 

Som arabvärlden, det skiljer sig inte så mycket mellan svensk humanism och 

arabisk humanism. – Kappa 

 

En av respondenterna kallar detta resonemang för identitetspolitik. Något som den 

argumenterar mot: 

 

– Problemet med identitetspolitik för min del ligger i att jag tycker att vi måste 

ha förväntningen att en ung kan sätta sig in i en gammals livssituation, och 

tvärtom. En person som är icke mörkhyad måste kunna förstå problemen i ett 

fördomsfullt samhälle, med de sakerna och så vidare. Tycker inte det blir ett 

samhälle med de kraven som identitetspolitiken har, utan då blir det ett särhälle. 

– Beta 

 

5.5 Är mångkulturalismen en överideologi? 

Som jag redan nämnt i tidigare kapitel, antyds det ibland att mångkulturalismen är en 

överideologi. Här frågar jag respondenterna om de känner igen kritiken, och om det ligger 

någonting i den. Jag har även med några följdfrågor, som placerar frågeställningen i ett mera 

konkret sammanhang. Liksom i fallet med vänsterkritiken finns en bred svarsbild. Vissa 

respondenter instämmer i kritiken, medan andra närmast provoceras av den och kallar den 

”snack”. 

 

– Nej det tycker jag inte. Jag känner igen kritiken, men tycker, själva den 

kritiken och argumentationen... finns det nån dag då vi inte diskuterar 

mångkultur i Sverige? Och huruvida vi ska ha mångkultur eller inte? Vi 

diskuterar för- och nackdelar nästan hela tiden. Det är ju en av de stora 
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politiska frågorna. Inte bara i valrörelserna utan tidigare också. Om vi ska ha 

ett mångkulturellt samhälle, så kommer företrädarna och försvarar den och 

säger: ”vi tycker ni har fel” och då säger de andra att ”vi får inte diskutera 

detta”. Jo men vi får visst diskutera detta. Sen kan man tycka vad man vill om 

det, men om det finns ett diskussionsförbud eller outtalad regel om att det här 

pratar vi inte om, det håller jag absolut inte med om. – Kappa 

 

– Nej, bullshit, det är det man gör varje dag. Jag menar, varför skriver du din 

uppsats? Du kritiserar ju det. Och det är det jag menar, tvärtom, allt handlar 

om att bara kritisera. – Jota 

 

– När de säger att man inte få kritisera, handlar det mer om att man inte får 

kritisera enskilda gruppers… Det tycker jag man får. Vi har nog aldrig pratat så 

mycket om slöjförbud eller kvinnosyn eller barnuppfostran som nu, den pratar vi 

om hela tiden. Men när vi pratar om musikkultur i kulturen då pratar vi inget. 

När det krockar med ’värderingar’, det är det vill komma åt. De har fel, de 

utgår från att nånting är bättre än något annat, det är fel. Även om jag tycker 

att en kultur kan vara fördjävlig, kan jag inte säga att min kultur är bättre än 

deras. Sen hoppas jag att allt annat runtomkring är så pass bra att människor 

inser att det inte hör hemma i ett samhälle som bygger på alla människors lika 

värde och jämställdhet. – Zeta 

 

Andra respondenter menar att det funnits vissa osynliga begränsningar när det kommer till att 

debattera frågan om mångkulturen och den mångkulturella policyn: 

 

– Det har hänt, så stora förändringar av det politiska klimatet de senaste åren. 

Det har ju funnits, det man benämnt som åsiktkorridor – liksom kollektiva 

gränser, som: ”det pratar vi om, det pratar vi inte om”. Dom är nu borta, och 

ersatta av en ny åsiktskorridor. Men tidigare var det ju svårt att ifrågasätta 

värdet av öppenhet och mångfald. Det är det inte längre. – Eta  

 

– Ja det finns något i det där. Att det finns. Man var så ivrig när man såg det 

nya, välkommande det. Man underskattade komplexiteten. Finns något i den 

kritiken? Ja det gör det. Jag kan inte, men det finns något grundläggande i den. 
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Att under en period var det bara rosor och att det var fantastiskt och positivt 

och såhär. Och den problematiska sidan, diskuterades inte så mycket. I alla fall 

inte legitimt och offentligt. Utan kanske mer subkulturmässigt att det pratades 

om det, men inte i offentligheten. Så ja det ligger nog något i det. – Beta 

 

– Ja. Jag tror att det är rädslan som jag varit inne på. Det uppfattas som att den 

inte får ifrågasättas, och att man inte får ifrågasätta effekter av den. Jag hoppas 

att vi är på väg därifrån. Inte att vi överger mångkulturen, men att man gör den 

diskuterbar. Så att vi som tycker den är bra, ändå medger att det finns 

konsekvenser som vi inte velat se. Inte av mångkulturen i sig, men av andra 

kulturer. – Gamma 

 

En av respondenterna säger visserligen inte att frågan om mångkultur är kontroversiell, men 

medger indirekt att det ändå kan finnas sådana tendenser.  

 

– Jag tror, generellt så är min inställning att om det finns ämnen man räds att 

prata om, då är det precis de ämnen man ’ska’ prata om. För annars göder vi 

bara den här läskiga undervegetationen i samhället. Misstron mot institutioner. 

Misstron mot samhället. Jag tror att det är jätteviktigt att prata om allt som 

skaver. Och det var därför jag tackade ja till den här intervjun. Jag vill inte att 

det ska heta att socialdemokrater inte vågar prata om mångkultur. Jag tror att 

det är jätteviktigt att vi vågar prata om det och gör det. – Alfa 

 

Jag frågar respondenterna om vad de tror hade hänt om en socialdemokratisk riksdaledamot – 

en kollega till dem – kände att den var emot mångkultur och sa att den ville återgå till en 

assimileringspolitik. Hade den fått problem?  

 

– Den hade fått kraftigt mothugg. Men jag hoppas att alla mina partikamrater 

hade välkomnat den debatten. Så länge vi delar de grundläggande 

värderingarna om alla människors lika värde och ett solidariskt samhälle. Då 

ryms alla möjligheter i vårt parti. – Alfa 

 

– Jag hoppas att den här personen skulle känna sig obekväm. Jag säger så för 

jag tycker att vi kantrat lite i de här frågorna de senaste månaderna. Och det i 
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motsats till att diskutera konsekvenserna. Man använder i partiet ett språkbruk 

som legitimerar kritiken. – Gamma 

 

– Om det skulle uttryckas militant, som ”Sverige åt svenskarna”, då skulle det 

nog vara tydligt att man är fjärran från våra värderingar. Men om man hade 

mer lösa funderingar. Men jag tror att det finns nog ett spann i vårat part om 

synen på mångkulturen. – Beta 

 

– Det finns [riksdagsledamöter] som säger det. Som man hör vid mötesbord, 

köksbord eller vilket sammanhang. Som tycker faktiskt det, att vi varit för lätta 

på det här med integration. Som hänger på ibland, den trenden som finns. Så 

det är inte så att 99% av socialdemokrater tycker som jag tycker. Tvärtom. Det 

finns en hel del. – Jota 

 

– Den som är emot mångkultur i riksdagsgruppen, den får det nog svårt. För det 

är så grundat i partiet att vi står för ett mångkulturellt samhälle. Sen kan vi nog 

ha olika syn på hur man löser problemen vi ser, det kan man ha olika syn på. 

Och det diskuterar vi. – Delta 

 

En respondent antyder att det är värre att kritisera partiet än mångkulturen: 

 

– Det är säkert obekvämt, man  får mycket mothugg, ilskna blickar kan jag 

tänka mig. Men samtidigt så är ju det politiska uppdraget ett ensamt uppdrag. 

Man sitter där på sitt mandat. Man har en bas liksom, vad man tycker 

åsiktsmässigt det känner alla till, det är svårt att dölja hemma i sin valkrets, ens 

grundinställning. Tror inte man skulle lyckas dölja den. Förstår du? Man kan 

säga, man sitter här på sin egen plats. Om man skulle gå mot partilinjen 

plötsligt. Då skulle du ha större problem än att uttrycka en kritik mot 

mångkulturen. – Kappa 

 

5.6 Kulturkrockar blir policykrockar 

En företeelse som i avsnittet om mångkulturens baksidor, ofta nämndes av respondenterna är 

kulturkrockar. Men hur ska man tänka när policyn om jämställdhet mellan kulturer, krockar 

med en policy om exempelvis jämställdhet mellan kön? Kort sagt – hur ska man göra när 
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olika policys krockar? Jag exemplifierar för respondenterna med att några flickor inte får vara 

med på en skolaktivitet för sina föräldrar, med motiveringen att det strider mot familjens 

kultur. Vilken policy står då över den andra?  

 

– Man måste, man kan inte vara kulturrelativist – man måste ställa sig frågan: 

skulle jag acceptera om en tjej som hette Emma, att hon inte fick spela fotboll, 

av det skälet att hon var tjej? Om jag accepterade det, då hade jag andra 

problem. Men jag tror att det är jättelätt, med invandrartjejen, för då behöver 

jag inte ta situationen. […] jag hörde en jätteintressant intervju med en kvinna 

som jobbat med hedersvåld i Östergötland, […] det kom tjejer till henne… hon 

var så mån om att vara öppen för olikheter, så hon accepterade massa saker. Så 

de här tjejerna ifrågasatte: varför fick inte jag göra det – min bror fick göra det! 

Eller: varför fick inte jag, men Emma? Hon kände starkt, det var intressant, just 

att man vill vara den goda – lyhörd, acceptera olikheter och så. Men att 

acceptera olikhet är inte samma sak som att acceptera orättvisa, de ligger 

väldigt nära ibland. Det är mycket enklare att acceptera orättvisa. Vara den 

som säger att: ”nä vi måste ta hänsyn och så till den här familjens önskemål”. – 

Gamma 

 

– Alltså såhär, bara för att vi har mångkultur behöver man inte acceptera vad 

som helst. Vi kan säga: det där är ett inslag som inte är passande här. Det 

strider inte för mig mot ett mångkulturellt samhälle. För tittar man tillbaka, för 

tjugo år sen var det inte okej att vara homosexuell […] det är sånna kulturellt 

negativa sidor som vi arbetat bort i den svenska kulturen. Och då innebär inte 

ett mångkulturellt samhälle att man accepterar att nån annan kommer in med 

sånna föreställningar. – Kappa 

 

– Intressant exempel, det finns ingen generell policy. Det ligger inom rektorns 

beslut. […] Man har haft liknande diskussioner om att undanta elever från 

sexualkunskap och musik. Där tycker jag inte att man ska göra den typen av 

undantag på religiös grund. Där tycker jag att läroplanen och värden om 

individens rätt att förverkliga sig själv, oavsett kön, att det slår högre. – Eta 

 

Andra har en mer juridiskt betonad syn på hur kulturkrockar ska lösas: 
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– Det är solklart hur man ska göra vid en krock: det är lagarna här som gäller. 

Om min kulturella bakgrund inte lirar med lagar och regler i Sverige, då kan 

jag inte utöva min kultur i så fall. Om det strider mot lagar och regler. Men så 

länge det inte bryter mot några lagar, då tror jag att det berikar. – Alfa 

 

– Vi är ju ändå, om vi ska vara riktigt ärliga, vi har ju saker som är garanterade 

i grundlagen, de finns inte där av en slump. De är resultat av en kulturell 

process. Där finns saker vi inte är beredda att kompromissa med. Det menar jag 

att man måste vara tydliga med. Att där kompromissar vi inte. Och där är inte 

kulturerna likaberättigade. – Beta  

 

5.7 Ett mångkulturellt egenvärde. 

Mångkulturen pratas ofta om i positiva termer. Det är därför lätt att dra slutsatsen att 

mångkulturen i sig skulle ha ett värde – och därmed vara värt att bevaras så, som just en 

mångkultur. Samtidigt finns en paradox här i att ju mer integrativ mångkulturen är, desto mer 

kommer den att smälta samman i en tillslut homogen monokultur. Man kan säga att 

mångkulturen har en inneboende funktion att eliminera sig själv – och att dess fortlevnad 

förutsätter viss prevention och protektionism invånarna emellan. Har själva mångkulturen ett 

egenvärde? 

 

– Jag ska vara ärlig, känner att jag inte kan svara på den frågan med enkelt ja 

eller nej. Vet faktiskt inte vad jag tycker. – Kappa 

 

– Nä jag tycker inte mångkultur har ett egenvärde. Om jag ska vara kategorisk. 

[…] Vill man bevara vissa traditioner, jättebra, men det finns inget egenvärde i 

att bevara dem. Det kan ju ge ett värde för individen. Det är inte dåligt, men det 

finns inget egenvärde. Jag tror att det bli knepigt om ett mångkulturellt samhälle 

bygger på att man konserverar människor i en viss kultur. Nä tror inte på det. – 

Gamma 

 

Några nämner att mångkulturens själva väsen är frihet – och därmed måste 

integrationsprocessen lämnas utan ingripande av någon mänsklig hand: 
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– Nä, jag ser snarare mångkultur som motsatsen till en tvångskultur eller vad 

man ska säga. Det är möjligheten för oss alla att skapa en egen kultur. Så jag 

ser inga sånna… vi ska verkligen inte hamna i ett läge där vi tvångsmässigt 

bevarar alla kulturyttringar i alla grupper. Och separerar oss på det viset. Det 

vore förödande. Det vore något helt annat. Men det är inte mångkultur för mig 

heller. – Theta 

 

– Jag tror ju att genom att vi är för mångkultur, blir vi tillslut en uppblandning. 

Det positiva med särarten måste bevaras. Som musik – nån gillar hårdrock, nån 

ballader, nån hiphop. Och de olika tre delarna och genrerna måste utvecklas för 

att skapa något nytt. Tillsammans kan de skapa en ny genre; konststycken, som 

kan få en helt annan effekt. Så jag tycker ändå särarter är bra. Men det får inte 

bli subgrupper. – Zeta 

 

– Om du tänker dig att tre företag går ihop. Det är en liknelse; tre företag slås 

samman. Och så, då börjar man fundera, vilken ska vara dominant? Då ska 

man ju ta med det bästa från de tre. Och då ska man ju utveckla samhället av 

det bästa vi bär med oss. – Epsilon 

 

En respondent, som också talar om det fria som det viktigaste, vänder på resonemanget och 

frågar sig vad som skulle hända om man tvingade människor att blanda sig med varandra.  

 

– Fan vad äckligt om man tvingade… att alla ska skaffa barn med varandra. 

Återigen, då är vi inte ett fritt samhälle längre. Och var finns det fria? Där jag 

inte får bestämma vem jag vill ligga med och skaffa barn med. Så det 

[mångkulturen] handlar återigen om två saker. Det handlar om att människor 

ska bevara sin identitet. Det andra är att skapa förutsättningar, eller bidra till 

att människor kan mötas och skapa förståelse för varandra. – Jota 

 

5.8 Kritik mot partiet 

Under samtalen med respondenterna har jag noterat en särskild företeelse, som kommit till 

uttryck inom alla de olika diskussionsområdena, nämligen en kritik mot det egna partiet. Jag 

samlar denna kritik i ett eget avsnitt här. Till vissa delar har den redan skymtats. Ofta har 
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partikritiken att göra med frågor gällande invandring och migration. Att partiet har tappat bort 

sig i sin iver att vinna anhängare från Sverigedemokraterna. 

 

– Nu blir detta partikritik – man har en syn på sd:s väljare som är grund och 

inte förstår andra mekanismer. Och vi rider lite granna på den strömning som 

finns. Som ifrågasätter mångkulturen. Lite som den där högerkritiken som du 

tog upp. Jag kan se mitt eget parti flirta lite med den kritiken. – Gamma 

 

– Det har ju varit väldigt mycket diskussioner om asyllagstiftningen. Om vad 

som är det bästa draget. Jag tycker ofta att partiet, strategerna, sätter upp 

fingret upp i luften: vad säger folk? Det ska vi naturligtvis lyssna på. Men vi 

måste ha ett eget val. Kanske därför jag är lite orolig nu. Det är valstrategernas 

tid. – Delta 

 

– Sd-strömningarna inom partiet blir allt tydligare. Och att det blir allt mindre 

kontroversiellt att ifrågasätta mångkulturen. Man frågar sig ibland: har dessa 

personer tyckt såhär hela tiden? Varför sa de inte det tidigare i sånna fall? – 

Eta 

 

– Socialdemokraterna i Europa har flyttat sin position. Och har inte hängt med i 

utvecklingen, inte bidragit till konstruktiva lösningar. Vi har flyktingar, 

internationella konflikter. Då behövs en progressiv rörelse, som kan bidra till 

att hantera de frågorna. Och där har vi varit svaga. För vi har varit internt 

slutna. – Jota 

 

– Nu när vi fokuserar på hårda frågor, som trygghet och kriminalitet; alla 

skjutningar i utanförskapsområden, då skapar ju det, bekräftar det bilden, att 

det finns problem. Kanske det beror på att de är annorlunda? Så tänker man 

svart eller vitt. Jag tänker att det är klart att de blir kriminella om de sett att 

mamma och pappa inte fått jobb. Att de inte klarar skolgången, och försöker 

skapa ett häftigt liv. Orsak och effekt glömmer man bort. Och det är en farlig 

utveckling, och jag tycker inte om att vårt parti… vi pratar för lite om 

grundorsakerna till att folk gör som de gör. – Zeta 
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5.9 Har den mångkulturella policyn lyckats? 

Det avslutande ämnet är av ett utvärderande slag. Det har nu gått över 40 år sedan mångkultur 

blev en officiell linje i Sverige och sedan dess har iögonenfallande förändringar skett i 

samhället, i flera avseenden. Jag frågar respondenterna uttryckligen: har den mångkulturella 

policyn lyckats? 

 

– Väldigt bra fråga. För så länge vi inte har tydliga mål med mångkulturpolitik 

är det svårt att följa upp. Vi har ju inget parallellsamhälle att jämföra med. Kan 

inte svara på det. Med mindre än att jag kan… det är svårt att se hur det 

samhället skulle se ut som inte var mångkulturellt. Om vi skulle ha extrem 

assimileringspolitik hur rimmar det med våra grundläggande värden om alla 

människors lika värde och mänskliga rättigheter? Jag ser faktiskt inte något 

alternativ. Däremot tycker jag att vi har blivit allt bättre på att se baksidorna. 

Och att göra någonting åt det som skaver. Men segregationen är ju 

fruktansvärd. Det är något som verkligen oroar mig idag. Att samhället är så 

segregerat. – Alfa 

 

– Om nån 1975 hade sagt att vi 2018 hade stadsdelar som är så segregerade 

som vi har på vissa ställen i Sverige idag, så skulle man nog ha sagt att oj – 

såhär, den här utvecklingen vill vi nog inte ha det. Och hade man varit 

medveten om det hade man nog… […] Om man å andra sidan hade sagt att 

Sverige 2018 med tio miljoner invånare, nu kanske jag inte kan andelen 

utrikesföda, och […] att större delen av dem har kommit in i sysselsättning så… 

–  Beta 

 

– Jag tycker att den har lyckats jättebra, som samhället exempelvis, vi har en 

stor befolkning, i en europeisk kontext stor invandring, inte om man jämför med 

afrikanska länder. Vi har tagit emot människor som behövt lämna sitt land. Vi 

har hög ekonomisk tillväxt, alla kurvor kommer Sverige i topp, oavsett om det 

handlar om lycka eller skolresultat – även om det har varit bättre. Vi är ju bäst i 

världen på så många sätt. Man kan gå till Polen för att se vilka utmaningar de 

har, och Ungern är en katastrof, det är fruktansvärt att se, och längre ut i 

världen hur kvinnor har det. Sverige är ju ett fantastiskt land och det är vi, 

skulle jag säga, tack vare att vi är ett mångkulturellt samhälle. Ibland klär vi oss 
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i säck och aska: ”Utrikes födda kvinnor har så låg delaktighet”, herregud – de 

har högre delaktighet än italienska kvinnor! – Gamma 

 

– Om vi tittar på det som vi inte har lyckats med då… och där får väl Sverige 

och vi som är makthavare ta på oss, det är just integrationen. Att vi inte lyckats 

fullt ut vad gäller att bryta upp segregationen som i bostadssegregationen, men 

också möjligheten till arbete. Att utomnordiska människor, som är främst, som 

hamnar utanför när det gäller arbete. […] Samtidigt kan jag gå till mig själv, 

ska jag själv flytta, till exempel till Grekland, och så vet jag att det bor en 

mängd svenskar på en plats, så är jag ganska säker på att jag själv skulle flytta 

för att hitta ett boende där. – Epsilon 

 

– Alltså det som jag pratat om förut, att vi har problem med segregationen. Att 

det också påverkar kulturella möten. Alltså på det sättet har den ju misslyckats. 

Men policyn… har ju lyckats i bemärkelsen att det finns en bred acceptans för 

att vi är olika, pratar olika språk. Även om man tycker att vi ska prata svenska. 

– Eta 

 

– Vad är ett mångkulturellt samhälle? Och vad är det i det som ska kallas för 

det? Kan du? Vi har försökt definiera. Och utifrån den diskussionen kan vi inte 

påstå att vi lyckats skapa ett mångkulturellt samhälle. Jag tror inte det. Det vi 

ser nu 2018. Allt lilla minsta som sker hos en individ generaliseras. Flickor i en 

skola åker buss och sitter längst bak. Okej. Alla muslimer är ett problem. ”Alla 

muslimer i Sverige går runt och bär på en massa ilska mot kvinnor”. Det finns 

våldsbejakande ”extremismer”. Vet du hur många tjejer som hört av sig till mig 

att de inte våga åka tunnelbana? Som själva valt att ha slöja på sig. Eller någon 

kommer fram och ”stackars dig är det din mamma som tvingat på dig”. För 

man ser en på tv och generaliserar. Och det är hemskt. – Jota 

 

– Sammanfattningsvis av allt som jag monologat mig fram till, skulle jag väl 

säga att, ja vi har ett mångkulturellt samhälle. Där vi har kulturer som lever 

sida vid sida och så. Och utifrån det kan man väl säga att vi lyckats. Men vi har 

inte löst integrationen. Vi har en… segregationsproblem. Som vi först egentligen 
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nu börjar ta på allt större allvar. Men där kanske lösningarna inte hunnit med i 

samhällsutvecklingen. – Kappa 

 

6 Slutsatser och avslutande diskussion 

Respondenterna har reflekterat över en rad ämnen kopplade till den mångkulturella policyn 

och den mångkulturella verkligheten. De har lyft fram goda sidor med det mångkulturella 

Sverige, men i varierande grad även baksidor. Somliga menar att mångkulturalismen i Sverige 

bär vissa överideologiska inslag – åtminstone tidigare har den inte kunnat diskuteras helt 

oproblematiskt. Andra menar att några sådana tendenser inte finns, och att den tvärtom aldrig 

har diskuterats så omfattande som nu.  

 

När det kommer till mångkulturens goda sidor, är det påfallande många respondenter som 

lyfter fram saker som egentligen inte fordrar ett mångkulturellt samhälle. Exempelvis nya 

maträtter. Det bor inte särskilt många amerikaner eller japaner i Sverige – ändå är tillgången 

på hamburger- och sushirestauranger stor i landet. Det bor många somalier i Sverige, likväl 

lyser somaliska restauranger med sin frånvaro. Här kunde jag som intervjuare ha ställt 

ytterligare följdfrågor, frågat närmare om kopplingen mellan nya maträtter och mångkultur, 

eller frågat om mera djupgående värden med det mångkulturella samhället. Rent generellt 

hade emellertid respondenterna lätt för att rada upp sådana, men att saker som mat och dans 

hade en så framträdande roll tyder på en allmän tendens att trivialisera mångkulturen. Vilket 

möjligen indikerar att man inte har för vana att reflektera över den. 

     Bland mångkulturens djupare värden nämns ökad förståelse för omvärlden – att 

majoritetsbefolkningen får ett nödvändigt perspektiv på sin egen tillvaro och sin egen kultur, 

att problem kan lösas på ett mer mångfacetterat sätt samt att handeln med omvärlden gynnas. 

En sak som är värd att notera är att flera respondenter inte begränsar mångkulturalismen till 

en angelägenhet mellan invandrare och majoritetsbefolkning, utan att en mera allmän 

jämställdhet inom majoritetsbefolkningen tilltagit till följd av den. Beträffande nackdelarna 

med det mångkulturella samhället, är det främst segregation och kulturkrockar som nämns.  

 

6.1 oenighet i partiet 

Något oväntat som framkom i studien är att respondenterna – i grunden optimistiska till det 

mångkulturella samhället – lägger fram vissa till varandra motsägande reflektioner. Till viss 

del kan detta givetvis förklaras med den naturliga variation som blir av tio individers 
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personliga reflektioner. Men i vissa fall gäller avvikelserna större saker än att de endast kan 

avfärdas som detaljer. Oenigheten i frågan om mångkulturell överideologi har nämnts i 

avsnittet ovan. På frågan om huruvida den mångkulturella policyn främst är en kosmetisk 

åtgärd, svarar respondenten Delta att det i högsta grad är så – och exemplifierar med Stefan 

Löfvens uttalande om att ”i Sverige tar vi i hand” – syftandes på en tidigare debatt om 

muslimsk hälsningstradition. Samtidigt menar istället respondenterna Gamma och Theta att 

denna kritik är ”fånig” och ”tom”. När jag frågar om en socialdemokratisk riksdagsledamot, 

som dryftade kritik mot mångkulturalismen och påstod att assimileringspolitik vore att 

föredra, skulle känna sig obekväm med att säga detta, svarar flera respondenter att så nog vore 

fallet – medan respondenten Jota tvärtom låter förstå att socialdemokratiska 

riksdagsledamöter bekvämt kommer med sådana påståenden allt som oftast. Respondenterna 

är inte heller eniga i frågan om den mångkulturalistiska policyn lyckats eller inte; vissa 

kommer snabbt in på segregation och rasism, medan andra tvärtom menar att den lyckats 

jättebra. Någon allomfattande utvärdering av mångkulturen, som alla kan sluta upp bakom, 

föreligger alldeles uppenbarligen inte.  

     Diskrepansen ifråga kan tolkas på flera sätt. En välvillig tolkning är att den är ett uttryck 

för dynamik och en viss ideologisk spännvidd – således ett slags interndemokrati. En mindre 

generös tolkning är att partiet inte helt och hållet vet var det står i de mångkulturella frågorna 

och saknar en tydlig linje. 

     Till detta ska även nämnas att påfallande många respondenter kritiserar det egna partiet. 

Dessa observationer rimmar inte med teorin om socialdemokraternas partikultur, vilken 

Barrling beskriver som samstämmig och präglad av stark intern lojalitet (Barrling 2004, s. 

179-180).  Möjligen kan partikritiken samtidigt förklaras med att under arbetet med uppsatsen 

har frågor kopplade till uppsatsens ämne, hastigt fått en framträdande plats på den politiska 

dagordningen, och enligt mediala uppgifter även haft en splittrande effekt på partiet3. 

Samtidigt ska nämnas att respondenten Kappa säger något som bekräftar Barrlings teori: att 

kritisera partilinjen är värre än att kritisera den mångkulturella policyn. Även respondenten 

Jota nämner att man varit slutna internt. En slutsats man kan dra är också att det finns en 

kritik mot den mångkulturella policyn, inom socialdemokraterna, men att den (i studien) 

främst förekommer i indirekt form – såtillvida att respondenterna berättar att ”andra” tycker 

att den mångkulturella policyn är dålig. 

 

                                                 
3 Exempel på några artiklar i vilka man kan läsa om detta är Dagens nyheter 18-05-04, samt Sveriges radio 18-

05-06 
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6.2 Inget egenvärde 

Flera respondenter talar om mångkulturen som att den saknar egenvärde – att den småningom 

skulle övergå till en mera enhetlig kultur beskrivs åtminstone inte som något dåligt. Detta 

disharmonierar med de påtagligt ljusa färger som vanligen präglar beskrivningar av 

mångkulturen. Utifrån respondenternas utsagor frestas man därför dra slutsatsen att 

mångkulturen snarare än ett mål i sig, upplevs som ett medel – en värdeneutral process – mot 

en ny monokultur. I sin bok Political Order and Political Decay (2014), lyfter Francis 

Fukuyama (1952-) fram det nationella identitetsbyggandet som en betydelsefull komponent 

för politisk stabilitet. Enligt Fukuyama formas den nationella identiteten av vissa basala 

processer i vilka det möjligt att justera ”posited national identities to fit political realities” 

(Fukuyama 2014, s. 195). Framtiden får utvisa om och när en ny nationell identitet har vuxit 

fram, som enar landet – liksom vilka justeringar som då måste till. 

 

6.3 Överideologi 

Respondenterna var inte eniga i frågan om huruvida mångkulturen blivit en överideologi i 

Sverige. Ungefär hälften av respondenterna menade mer eller mindre uttryckligen att man, 

åtminstone tidigare, inte kunnat diskutera denna fråga helt otvunget. Respondenten Gamma, 

exempelvis, som betonar att den gillar mångkultur, antyder indirekt att frågan tidigare inte 

varit ”diskuterbar”. De respondenter som istället menade att det inte finns några tabun kring 

mångkulturen hänvisade nästan uteslutande till den rika förekomsten av kritik mot den 

mångkulturella policyn, även inom partiet.  

     Här är ett tankefel värt att notera, i det att själva förekomsten av kritik inte i sig motsäger 

påståendet att frågan varit tabubelagd. Om en kritiker endast delvis blottlägger sina 

ståndpunkter, istället för att vara absolut tyst, är kritiken inte ett belägg för att frågan kan 

diskuteras helt oinskränkt. När någon säger att ”man inte får prata om det”, menar den med all 

sannolikhet inte att man inte ens får prata gott om det. Snarare att kritik, eller rentav viss 

kritik, inte kan nämnas utan risk för sociala konsekvenser och att frågan endast diskuteras 

enligt särskilda premisser. Bokstavligt tolkat, kan man således säga att det förvisso varken är 

förbjudet eller ovanligt att den mångkulturella linjen kritiseras. Men att detta å andra sidan 

inte avslöjar något om i vilken grad kritik hade förekommit i ett fullständigt ohämmat 

debattklimat. Möller, vars tes om politiska kulturer nämndes i teoriavsnittet, skriver: ”Att 

fånga en politisk kultur handlar följaktligen om att åskådliggöra de konventioner som är 

tongivande i ett system […] För att få klarhet inom politisk kultur gäller det att blottlägga de 

strukturer som fungerar som ett slags normativa järnstaket” (Möller 2007, s. 13). Utifrån 
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respondenternas utgjutelser, drar jag slutsatsen att mångkulturalismen tidigare varit ett slags 

heligt värde inom den socialdemokratiska partikulturen, men att detta i skrivande stund håller 

på att luckras upp. 

 

6.4 Kursändring och särställning 

Avslutningsvis finns det två slutsatser som jag finner centrala, och absolut mest framträdande 

i uppsatsen – vilka jag sparat till sist. Den ena slutsatsen har byggts upp och styrkts i avsnitten 

ovan och gör gällande att en allomfattande kursändring håller på att ske i partiet – mot ideal 

som är mera nationalistiskt anstrukna. Vidare, att denna kursändring inte uppskattas av alla 

inom partiet. Respondenterna redogör för att man nu kan säga saker i partiet som förr var 

omöjligt. Kollegor låter plötsligt som sverigedemokrater och som respondenten Eta säger: 

saker som förr ”genomsyrades av kollektiva gränser” pratas nu öppet om. Detta stämmer 

också överens med den linje partiet visar utåt just nu, där ledningen för Socialdemokraterna 

under våren 2018 kommit med flera utspel om migrationspolitiska åtstramningar, samt 

profilerat sig med hårdare tag mot religiösa friskolor. 

     Den andra, och kanske allra viktigaste slutsatsen, är att det är en mycket svensk 

mångkultur som är rådande i Sverige. Såtillvida att majoritetskulturen, i motsats till vad den 

mångkulturella policyn gör gällande, alldeles uppenbart har en kulturell särställning. Inte 

officiellt, men väl i praktiken. I avsnitt 5.6. säger respondenten Beta uttryckligen att ”i det 

avseendet är inte kulturerna likaberättigade” och syftar på normer som samhället inte är berett 

att kompromissa med. Respondenten Theta menar att man inte ska acceptera månggifte och 

säger att ”visst det är en form av assimilering”. De egna levnadsformerna ses som universella 

och överhuvudtaget genomsyras flera respondenters resonemang, till synes omedvetet, av 

tanken att det är den svenska kulturen man ska rätta sig efter. Något som blir tydligt så fort 

diskussionen kommer åt mera centrala delar av det svenska samhällets ideal. En slutsats jag 

drar – som delvis stöds av respondenten Beta som säger att man (när policyn infördes) 

glömde att titta på vad det finns för oomkullrunkeliga värden – är därför att den 

mångkulturella policyn tillkommit delvis oöverlagt och utan tankar på mer komplexa 

kulturella konfliktdimensioner. Här är det talande att mat och dryck nämns så flitigt. Kanske 

är det också sådana saker man hade i åtanke när man en gång formulerade att de olika 

kulturerna i Sverige skulle vara jämställda. Mångkultur blir åtminstone betydligt lättare, 

onekligen, om det är raggmunk som ska jämställas med meze, och det inte är frågor som 

månggifte och barnäktenskap som diskuteras. 

     Den kursändring som skett inom socialdemokratisk retorik, kan nog delvis ses som ett 
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utfall av att kulturella konflikter och mera djuplodande motsättningar uppdagats i samband 

med perioder av hårt migrationstryck och förändrad befolkningssammansättning. 

     Kanske skulle den mångkulturella policyn behöva uppdateras så att det mera klart framgår 

att den inte i bokstavlig bemärkelse syftar till absolut kulturell jämställdhet, men snarare en 

lös ambition att, inom en värdegrund präglad av svenska levnadsmönster, öka tolerans och 

respektfullhet kulturer emellan – ungefär det som mestadels sker i praktiken. Som samtidigt 

tar fasta på, och bevarar, de goda saker som respondenterna nämner med mångkulturen, 

såsom ökad ömsesidig kulturell förståelse, handelsförbindelser med omvärlden och en bredare 

kulturell palett. 
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