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Mångkultur på svenska 
UTBILDNINGSVETENSKAP. Vad vill den svenska skolan förmedla till elever med utländsk bakgrund... 
Jörgen Mattlar ställer läroböcker i relation till den officiella integrationspolitiken och finner att den 
mångkulturella modellen inte tillämpas. 
 
I skolans läromedel i svenska som andraspråk talar majoritetssamhället till den mångkulturella målgruppen. Men 
min forskning visar att synen på integration i läromedlen inte stämmer överens med den officiella 
integrationspolitiken som ska gynna språklig, kulturell och religiös mångfald. Det märks på två sätt. 
För det första: Den mångkulturella modellens delar - språklig, religiös och etnisk mångfald - saknas i läromedlens 
samhällsgestaltningar. De nationella minoriteterna -- romer, samer, tornedalsfinnar, finnar och judar- är i stort sett 
frånvarande. Därmed erkänns inte den svenska historiska mångfalden. De möjligheter som finns att skildra ett 
mångkulturellt samhälle med historiska rötter tas inte till vara eftersom det skulle problematisera de föreställningar 
om en långtgående "svensk" gemenskap som läromedlens samhällsgestaltningar vill förmedla. 
För det andra framställs dominerande värderingar i Sverige på ett sådant sätt att det endast finns litet utrymme, 
eller inget alls, för andra kulturer och livsstilar. I det mångkulturella samhället verkar inte den svenska självbilden 
eller värderingarna försvagas utan de förtydligas. I mötet med det icke-svenska förstärks alltså bilden av det 
svenska. 
 
Den nuvarande integrationspolitiken grundades på 1970-talets och hade kanadensisk förebild. Genom den nya 
politiken skulle invandrare och minoriteter inte enbart erkännas, utan deras kultur och språk skulle även aktivt 
främjas. Efter ett tillägg 1976 står det uttryckligen i regeringsformen: "Etniska, språkliga och religiösa minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas." Formuleringen innebar inget 
mindre än ett politiskt skifte: man tog avstånd från den tidigare rådande assimilationspolitiken som gick ut på att 
införliva alla i en svensk kultur och därmed motverka etnisk, religiös och språklig mångfald. Men en sådan svensk 
enhetskultur hade aldrig funnits. Mångfalden har legat dold och har kvävts av nationalismen och folkhemstanken, 
konkretiserade i till exempel försvenskningen av finsktalande i Tornedalen. Även tvångssteriliseringarna av 
oönskade i folkhemmet kan ses som ett resultat av assimilationsmodellen. 
 
Detta är nu historia. Moskéer, synagogor och assyriska ortodoxa kyrkor vittnar om att vi lever i ett mångkulturellt 
samhälle. I SR och SVT finns såväl Sisuradio, Uutiset som Oddasat. I det svenska samhället pågår även 
nationsbyggen i exil bland kurder och assyrier. Det här är exempel på mångkultur som stöds av den officiella 
integrationspolitiken och som handlar om att främja minoriteternas kulturbevarande exempelvis genom förenings- 
och församlingsstöd och hemspråksundervisning i barnomsorg och skola. 
 
Den mångkulturella modellen är emellertid inte heller den problemfri. Den har granskats och diskuterats av flera 
namnkunniga politiska filosofer och samhällsteoretiker. Den mest brännande frågan är rätten till ifrågasättande av 
den liberala demokratins grundförställningar i det mångkulturella samhället. Kan majoritetssamhället i 
mångfaldens namn tillåta att minoriteter utvecklar värderingar som strider mot individualismen och det 
demokratiska samhällets grunder... 
 
Det gäller minoritetsgruppernas och individens existensvillkor i majoritetssamhället. En av de brännande frågorna 
är i vilken mån den liberala demokratins grund kan ses som allenarådande i ett mångkulturellt samhälle. Är det i 
så fall mångkulturellt kan man fråga sig... Det är här mångkulturalismen blir problematisk. Problemet 
exemplifieras ofta med särskilda grupprättigheter som bottnar i gamla patriarkala strukturer. Ska det vara tillåtet 
att bära burka i det svenska samhället... Ska det finnas möjlighet att arrangera barnäktenskap genom att 
undantag görs från den svenska lagen att man ska vara myndig för att få hindersprövning... 
I Sverige har man valt att vara restriktiv med att ge minoriteter särskilda grupprättigheter. Men den rituella 
omskärelsen av muslimska och judiska pojkar är ett exempel på undantag där minoriteternas grupprättigheter kan 
synas vara i konflikt med individens integritet och valfrihet. 
 
Om minoriteterna har en lagstadgad rätt att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv innebär det 
också rimligtvis att de behåller och utvecklar egna värderingar som kan gå emot majoritetssamhällets. Ofta gäller 
det frågor om kön, sexualitet och familjeliv. Så länge gruppen håller sig inom den svenska lagens råmärken ska 
en praxis kunna tillämpas som strider mot en föreställd svensk värdegrund. 
Idén om en praktiserad enhetlig svensk värdegrund är förstås synnerligen problematisk men den har som idé 
etablerats genom förskolans och skolans policydokument, läroplanerna. I Sverige omfattas samtliga barn av den 
allmänna skolplikten och står också under de svenska läroplanernas inflytande, där icke-konfessionell 
religionskunskap, simundervisning och (ofta lustbejakande) sexualupplysning ingår. Ingen samhällsgrupp ska 
alltså kunna undvika de svenska läroplanerna och den svenska värdegrunden som förmedlas genom läromedel 
och av lärare. Värdegrundsbegreppet har även fått fotfäste utanför skolans värld genom värdegrundsprojekt inom 
polisväsendet och försvaret. 
 



Den mångkulturella modellen måste förstås bygga på att kultur står för något mer än samba, saronger och sushi. 
Vad händer med det mångkulturella samhället när det ställs mot en föreställning om en gemensam värdegrund... 
Uppfattningen att könsförtryck och könssegregering ska motverkas ingår till exempel i föreställningen om en 
svensk värdegrund, liksom inställningen att ungdomar har rätt att uttrycka och utforska en sexualitet. Trots att 
Sverige sedan länge är ett välfärdsland bland många andra lever en föreställning om det världsunika 
välfärdsbygget. 
 
Ett belysande exempel på den svenska självbilden och föreställningen om en objektivt god svensk värdegrund 
formulerades i rikskriminalpolischefen Therese Mattsons "Chefen har ordet" i Rikskriminalpolisens 
verksamhetsberättelse 2007. Hon skriver angående den ökande grova och organiserade kriminaliteten att vi 
svenskar har "en kultur som bygger på gemensamma värderingar om att ta hand om sin nästa, värna om de 
svaga och respektera allas integritet. Migrationen innebär att vi får influenser från andra kulturer med andra 
värdegrunder." Och om det där främmande säger hon att de "kommer ofta från samhällen som kollapsat och där 
lag och ordning är ett passerat stadium. Där mord, tortyr, våldtäkt, rån, stöld och övergrepp har blivit en naturlig 
vardag." Och om ungdomsgängen säger hon att de har "etniska förtecken och härstammar från gamla feodala 
samhällen med helt andra värderingar än vad vi är vana vid." 
 
Mattsons uttalande ger uttryck för en nedvärderande syn på människor som kommit från konflikt- och 
krigsdrabbade områden. Övergreppen har blivit "naturliga". Framställningen bygger på en uppdelning mellan en 
god vi-gemenskap och ett hotfullt, främmande och kaotiskt de andra. Hennes utgångspunkt är att det goda och 
enhetliga svenska samhället hotas av utifrån kommande faror och bygger på att det finns en reell och praktiserad 
god svensk värdegrund. Det handlar alltså inte här om policy såsom i läroplanerna. 
 
Mot bakgrund av detta kan assimilationstendenserna i både läroböckerna som jag studerat och samhället i stort 
ses som något nödvändigt. Med utgångspunkt i den goda svenska värdegrunden handlar det då inte om att låta 
minoriteterna hålla fast vid och utveckla sina "helt andra värderingar", vilket den mångkulturella modellen och 
regeringsformen i någon bemärkelse grundar för, utan om att införliva dem i en svensk dominerande 
värdegemenskap. 
 
Kontentan är att den mångkulturella modellen egentligen inte kan praktiseras under dessa villkor. Man kan fråga 
sig i vilken mån det svenska samhället på djupet har anammat den mångkulturella modellen om alla oavsett 
religion och kulturell bakgrund ska ansluta sig till svensk individualism, RFSL:s liberala syn på sexualitet, 
sekularism och svensk jämställdhetsagenda. Den svenska grundlagen medger större mångfald. Men praktiken 
knyter mer an till en liberal syn på mångkultur som utgår ifrån de universella upplysningsfilosofiska idéerna. Det 
finns mycket i svensk utbildning och integrationsarbete som för tankarna till den assimilationsmodell som 
praktiseras i Frankrike, där ursprung, språk och religion tillhör det privata medan franska språket och 
föreställningar med rötter i "fransk" värdegrund är allenarådande i det offentliga rummet. Majoritetssamhället har 
helt enkelt tagit monopol på goda värderingar. 
 
Det finns alltså ett spänningsfält mellan den mångkulturella retoriken och de assimilationstendenser som 
förekommer i det svenska samhället, exempelvis i skolundervisningens innehåll. Detta spänningsfält mellan 
mångkulturell retorik och assimilation i praktiken bör diskuteras mer för att man ska kunna komma till rätta med 
problem i den svenska integrationspolitiken. 
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