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Abstract 

Sebastian Maagaard, Kulturbegreppet i skapandet av nya medborgare En uppsats om integrationsprocesser 

och diskurser i det sena 1900-talets Sverige, Uppsala Universitet: Institutionen för idé- och 

lärdomshistoria, C-uppsats, VT 2014. 
 
In this thesis the author has through a discourse analysis examined how the concept of culture 

has been used in the discourse of integration during the late twentieth century in Sweden. The 

author argues that the integration of immigrating people has been the fundamental method in 

creating Swedish citizens within the immigrant communities. In this discourse the concept 

“culture” has been a constant recurring way of explaining differences among the immigrants 

towards “ethnic swedes” and Swedish way of life and establishing difficulties in performing 

integration outside of governmental policies. When looked upon in terms of discourse the 

integration process is the possibilities, intents and interests and the actual creation i.e. when 

immigrants become citizens of Sweden. The main source material has been legislative reports 

and bills which point out viewpoints within political institutions. In the discourse culture as a 

concept has operated in numerous ways. One key aspect has been to point out deviations from 

the “Swedish viewpoints and behaviours” by describing these deviations as “cultural 

expressions”. This in turn paved way for an ulterior nationalism and yet the legislative actors 

made it appear as a choice for the immigrants as well as an urge to keep an equivalence for all 

residents. Culture was also the main mode of giving the immigrants an identity. In turn the 

“Swedish” was both a culture that lacked a distinct content and something that was ”beyond 

culture”. Difficulties that immigrants would experience was in all circumstances a matter for 

the Swedish society as a whole but their presence was due to the immigrant’s actions or the 

cultural diversity in Sweden i.e. not because of Swedish policies. 

Keywords: integration, medborgare, kulturbegreppet, svenskhet, mångkultur, mångfald, 
diskursanalys, 
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1 Inledning  

 

 

Invandring är ett högaktuellt ämne och i detta är integrationen en företeelse som diskuteras 

flitigt. Integration ses som en fundamental och knappt ifrågasatt del i invandringspolitiken. 

Invandrarna måste integreras i den svenska kulturen och dess värderingar heter det ibland. I en 

del fall så yttras denna uppfattning av personer som anser sig själva stödja så kallad mångfald. 

I andra i samma andemening som uttrycket ”man tar traditionen dit man kommer” som får 

betraktas som en motsatt ståndpunkt. Just integrationen har blivit en metod att föra in 

invandrade personer i en gemenskap med den inhemska befolkningen så att de kan leva på 

samma villkor. Med andra ord att skapa likvärdiga nya medborgare bland immigrerande 

grupper. Integrationen har betraktats som så viktig att man mellan 1998 och 2007 hade en statlig 

myndighet ansvar att övervaka integrationen. Oavsett synsätt på integration så är ett ständigt 

återkommande begrepp inom integrationspolitiken ”kultur” och alla ord som utvecklats därur, 

exempelvis ”kulturella fenomen”, ”kulturkrock” och ”främmande kulturer”. Själva ordet 

reflekteras inte över, dess innebörd och funktion anses vara givet på förhand. Integrationen å 

andra sidan har ingen vida accepterad innebörd. Även om anses vara en viktig del i 

immigrationspolitiken råder delade meningar om dess faktiska metoder. I hur stor grad ska det 

vara en fråga om assimilering (följa de ”svenska” mönster) och i vilken grad ska utomstående 

uttryck ha existensberättigande. Jag vill argumentera för att integrationen syftar till att skapa 

nya medborgare bland immigranter och ge dem lika villkor, kulturbegreppet har i detta 

sammanhang varit ett sätt att beskriva svårigheter i att genomföra integration och placera 

förklaringarna utanför den förda politiken i Sverige. Vad är det då som gör att kultur blivit det 

föredragna ordet för att ge förklaringar i integrations- och invandringspolitiken? 

Vissa forskare menar att förklaringen till att kultur blivit frekvent begrepp i diskussioner 

kring invandares integration är att det kan vara en fristående förklaring. Kultur kan användas 

för att beskriva olikheter på gruppnivå. I integrationssammanhang kan det ta sig uttryck i 

debatter om invandrare i allmänhet och/eller specifika invandrargrupper. Det som inte passar 

in i schablonen kan förklaras med endast ”kultur”. Av denna anledning kan eventuella problem 

inom integrationen förklaras med faktorer utifrån.1 Andra har visat att svensk 

                                                 
1 Oscar Pripp, Magnus Öhlander, Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser, (Södertörn, 2005). 
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immigrationspolitik har haft starka nationalistiska drag, där man försökt begränsa invandringen 

genom att påkalla olikheter gentemot inhemska faktorer och sålunda bibehålla nationellt 

oberoende. Även i dessa fall har kultur varit ett begrepp för att beskriva det som inte passar in.2  

Genomgående är i alla fall en flitig diskussion kring möjligheter för invandrarna att integreras 

utifrån ett mångtydigt och exkluderande kulturbegrepp. 

 

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att genom diskursanalys undersöka hur kulturbegreppet 

användes i integrationspolitiska diskurser mellan åren 1980 och 1997.  Ramverket för den här 

undersökningen är att visa hur beslutsfattande institutioner förhöll sig mot skapandeprocessen 

av nya medborgare genom en återkommande begreppsapparat (kulturbegreppet). Sett ur en 

diskursiv synpunkt innefattar skapandeprocessen de uttryckta möjligheterna, viljorna, 

intressena och det faktiska skapandet (alltså då en invandrare får sitt svenska medborgarskap) 

av nya medborgare. Denna skapandeprocess kallas i den här uppsatsen för integrationsprocess. 

Integrationen anses som tidigare nämnt vara den centrala processen i skapandet av nya 

medborgare ur immigranter och skapa likvärdiga villkor för denna kategori av medborgare. På 

grund av kulturbegreppets återkommande roll i just integrationsdiskursen för förklara och 

beskriva processerna är det viktigt att låta detta begrepp stå i analysens centrum. 

Frågorna som utgöra fundamentet i undersökningen är underordnade syftet och är således: 

Hur fungerar och verkar kulturbegreppet i den integrationspolitiska diskursen? Detta är 

den övergripande frågan som främst adresseras i konklusionen, övriga frågor är mer specifika 

och är. Väljer man att definiera kulturbegreppet? Vilka beteenden och roller inkluderades i 

kulturbegreppet när man talade om integrationsprocesser? Lyfter man fram problem när 

kulturbegreppet användes i integrationsdiskursen? Utifrån dessa frågor kan man fundera över 

etniciteters roll i diskursen och då ställa ett par underfrågor, nämligen: Vad tillskriver man 

”svenskheten” i diskursen? Anses den stå utanför det ”kulturella”? Dessutom är det också 

intressant att fundera över hur de antagna problembilderna formulerades mer precist och då kan 

man ställa frågan. Om en problembild förekom ansågs problemen komma utifrån eller var det 

inhemska omständigheter?  

                                                 
2 Christina Johansson, Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra 

hälft, (Malmö, 2005). 
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1.2 Material 

Eftersom uppsatsen primärt studerar den politiska diskursen i integrationspolitiken undersöks 

olika förarbeten. Detta innefattar Statliga Offentliga Utredningar, propositioner och skrivelser.  

De förarbeten som ska studeras kommer att avgränsas till de som behandlar migration, 

immigranter och integration. Viktigt är också att poängtera i detta sammanhang att statliga 

utredningar (SOU) inte nödvändigtvis har representanter från vare sig regering eller riksdag. 

Anna Friberg diskuterar hur man kan betrakta de statliga utredningarna som politiska arenor 

och hur stort inflytande regeringens hade. Formellt är de fristående och tillfälliga inrättningar 

som är underordnade regeringen. Utredningarna ges dock ut i utredarnas namn. Regeringen ger 

direktiven och tillsätter kommittén. Utöver dessa två faktorer kan regeringen styra kommittén 

genom att kontrollerar de ekonomiska och administrativa resurserna kommittén har och sist styr 

regeringen kommittéarbetet genom kommittéförordningen. Friberg menar att dessa styrmedel 

gör att regeringen har en viss kontroll över utredningarna, men den var indirekt och inte 

kontinuerlig.3  

Beträffande de årtal som undersökning utgår ifrån har de styrt de även vilka förarbeten 

som valts. Det är främst tre olika kronologiska hållpunkter för förarbetena. Dessa är början till 

mitten av 1980-talet, slutet av 1980-talet och början av 1990-talet samt mitten av 1990-talet.  

1980 tillsattes en kommitté, Invandringspolitiska kommittén (i fortsättningen IPOK) med 

motiveringen att invandringen blivit mer betonad på anhörig- och flyktinginvandring istället för 

arbetsinvandring som varit mer konjunkturbunden.4 Användningen av ordet integration vid 

denna tidpunkt var däremot sällsynt. 5  I slutet av 1989 fattades Luciabeslutet som var en 

åtstramning av invandringspolitiken.6 Sist har vi året inrättandet a Integrationsverket vars beslut 

tog form i mitten av 1990-talet och 1998 blev beslutet verklighet. Nu hade integrationen blivit 

väldigt explicit formulerad fråga, detta märks på att en proposition från samma tid heter just 

Sverige och mångfalden från invandringspolitik till integrationspolitik. Beslutet visar att man 

                                                 
3 Anna Friberg, ”Experterna och språket: Begreppshistoriska perspektiv på statens offentliga utredningar” i Dolt 

i offentligheten Ny perspektiv på traditionellt källmaterial, red. S. Förhammar, J. Harvard & D. Lindström, 
(Linköping, 2011), sid 47-8. Förordningen har genomgått många förändringar genom åren, men den senaste 
versionen, Kommittéförordning (1998:144), är i stort sett en mer detaljerad version av vad Friberg redan har 
förklarat med viss övrig formalia. Exempelvis hur utredningen ska formateras och kommitténs provision 
4 Jfr. Christina Johansson, Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1990-talets andra 

hälft, (Malmö, 2005), sid. 180. 
5 Detta bygger undersökning av riksdagstryck från denna tid. 
6 Luciabeslutet skulle innebära att endast flyktingar som uppfyllde Genèvekonventionens kriterier på 
flyktingskap kunde ges asyl 
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från riksdagens håll hade börjat betrakta integration som en så viktig fråga att en statlig 

myndighet behövdes existera. Mellan dessa årtal hade immigrationspolitiken blivit alltmer 

restriktiv i fråga på antalet migranter och blivit mer fokuserad på det samt 

anpassningsproblematik. Integrationen växte med andra ord succesivt till att bli den 

huvudsakliga plattformen inom immigrationspolitiken. 

Integrationen som en diskurs anses av författaren ha funnits genom hela tidsramen, men 

i de tidigare faserna som mer implicit för att sedan bli mer explicit.  Den diskurs som primärt 

ska undersökas är den som representerades av regeringen och riksdagen. Vad är då en diskurs? 

En viktig person i diskursstudier är Michel Foucault enligt Roddy Nilsson definierade han 

diskurs så här: ”en mängd utsagor i den mån de beror på samma diskursiva formation”.7 Nilsson 

menar att detta ledde till att innebörden hos utsagor fastställdes utifrån deras relation till 

varandra.8 Marianne Winther Jørgensen förenklar detta med beskriva diskurs som ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen”.9 

 

1.3 Metod   

 

1.3.1 Diskursanalys 

Det snuddades lite ovan på vad diskurs innebar och för att analysera en diskurs krävs en form 

av diskursanalys. Denna uppsats ska därför baseras på diskursanalytiska premisser och då med 

fokus på diskursen som kommer till uttryck i statliga förarbeten.  Vad innebär då en 

diskursanalys? Winther Jørgensen anser att vare sig diskurs eller diskursanalys har 

förutbestämda definitioner, men en relativt basal definition av diskurs är: ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen” En diskursanalys är därigenom sättet man kan analysera dessa 

bestämda sätt.10 Nilsson menar att Foucault argumenterade för studier av regelverk kräver att 

man ”spårar och kartlägger språkliga regelbundenheter” och på sätt kunde man upptäcka 

diskurser.11 Foucault menade nämligen att olika institutioner för vetande (exempelvis medicin, 

ekonomin och statsmakten) formulerade sig själva som regelverk för att förstå verkligheten.12 

                                                 
7 Diskursiv formation var det ursprungliga begreppet för diskurs som sedermera föll helt ur bruk, utsagorna i 
detta citat syftar av allt att döma på begrepp och ord. 
8 Roddy Nilsson, Foucault – en introduktion, (Malmö, 2008), sid. 54.  
9Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (1999), sv. övers. (Lund, 
2000)  sid. 7 
10 Winther Jørgensen & Phillips sid. 7 
11 Med andra ord en diskursanalys. 
12 Nilsson, 2008, sid. 53-4. 
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Winther Jørgensen menar även att det är viktigt att en diskursanalys inte står som självständig 

metod, den måste baseras på teoretiska och metodologiska grunder. Metodologiska och 

teoretiska premisser bör därför vara delar av en helhet som även innefattar filosofiska synsätt 

och verktyg för språklig analys.13  I grunden bygger diskursstudier på synsättet att världen 

upplevs genom språket, enligt Winther Jørgensen. Språket skapar avbilder av verkligheten och 

dessa avbilder styr hur verkligheten uppfattas. Verklighetens betydelser går dessutom endast 

att förstå genom diskurser.14  

 

1.3.2 Teorier och Begrepp 

I en diskursanalys figurerar ofta en viss sorts begreppsapparat, i denna uppsats är det vissa 

begrepp som min analys kommer att baseras på i viss mån. Ett av dessa är ”nodalpunkt”, vilket 

enligt Winther Jørgensen betyder ”ett priviligierat tecken kring vilka de andra tecknen ordnas 

och från vilken de får sin betydelse”. (Tecken i sig innebär de delar som skapar språket.) Som 

exempel på en sådan nodalpunkt lyfter hon fram ”kroppen” om man studerar en medicinsk 

diskurs. I en medicinsk diskurs lägger man ut ett nät av betydelser och relationerna mellan dem 

över ett bestämt fält, kroppen. Dessa betydelser och deras tecken bestäms sålunda av deras 

inbördes relation.15 I viss mån så uppmärksammas nodalpunkter och hur de etableras i 

diskursen.  Ett begrepp eller snarare förhållande som är delvis kopplat till nodalpunkterna är 

centrum vis-à-vis periferi. Centrum i det här fallet är vad som man i diskursen har som 

utgångspunkt och ger priviligierad position. Periferin är det som hamnar utanför centrum och 

vars egenskaper ställs i kontrast till centrums egenskaper.  Det perifera får sin betydelse i 

diskursen i att det etableras ett förhållande mellan centrum och periferin, där periferin är 

underordnad. Till följd av dess underordnade ställning tvingas det perifera anpassa sig till 

centrum, det som kan tvingas anpassas kan vara beteenden, ståndpunkter och så vidare. 

Detta var alltså begrepp som möjliggör förståelse av diskurser, men det är samtidigt 

viktigt att ha en viss förståelse för olika sätt att betrakta kultur. Detta eftersom Winter Jørgensen 

poängterade att en diskursanalys kräver förståelse för både teoretiska modeller och språkets roll 

i skapandet av den sociala världen.16 Traditionellt har man skapat ett antal olika 

                                                 
13 Winther Jørgensen. Sid. 10 
14Winther Jørgensen, sid. 15.  
15 Winther Jørgensen, sid 33. Se även Göran Bergström; Kristina Boréus, ”Diskursanalys” i Textens Mening och 

Makt, red. Göran Bergström; Kristina Boréus, (Stockholm, 2005).  
16 Winther Jørgensen, 2000, sid 10. 
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sammanslutningar av definitioner på kultur, dessa är ”ontologiska”, ”antropologiska”, 

”estetiska” och slutligen ”hermeneutiska” definitioner.17  

En viktig teori som är viktig att förhålla sig är hur vissa forskare betraktar kulturbegreppet 

som ett hyperkomplext begrepp. Filosofiforskaren Hans Fink är en som diskuterar denna så 

kallade hyperkomplexitet. Fink menar att ord blir hyperkomplexa begrepp om det innehåller 

betydelsekomponenter som ensamma framstår som motsägelsefulla men samtidigt har en 

obeveklig enhet och ett inre sammanhang.18 

Dessutom är kritiken av ”kulturalism” en viktig teori. Litteraturvetaren Terry Eagleton 

lyfter exempelvis fram denna.19 I sin recension av Eagleton menar Sabah A. Salih att 

”kulturalism” är ståndpunkten att allt mänskligt beteende är ”kultur”. Eagleton ämnar då att 

lyfta kultur ur denna fålla som präglat post-modernismen enligt honom. Culturalism har blivit 

en problematisk doktrin som både ger kultur en absolut innebörd och det som man erfar världen 

genom. 20  Som en recension av Zaleski, Abbott och Gold skriver visar Eagleton samtidigt hur 

kultur har definierats på ofta motstridiga sätt och har använts för att tolka den materiella 

världen.21  

För att den här uppsatsen ska vara möjlig att genomföra krävs det att vissa mångtydiga 

begrepp är ”fasta” medan andra är ”flytande”. De fasta är analytiska och ska användas för att 

förstå diskursernas innehåll. Deras betydelser är även förutbestämda och förändras inte genom 

uppsatsen. På andra sidan ligger de flytande, dessa begrepp kommer att granskas och 

problematiseras. Deras betydelse är inte bestämd, deras förekomst baseras på att de återfinns i 

källorna. Här nedan kommer dessa begrepp att skiljas åt. De mest central flytande begreppen 

är: kultur, etnicitet, svenskt, identitet, mångkultur.22 Kultur utgör det huvudsakliga 

studieobjektet i den här uppsatsen, dess definitioner i källorna kommer att granskas 

återkommande. Vad beträffar de fasta begreppen är ska dessa utöver presenteras också 

definieras, dessa är i alla fall: nationalism, integration, inklusion/exklusion, medborgare, 

välfärdsprojekt.  

                                                 
17 Johan Fornäs, Kultur, (2012, Malmö). 
18 Hans Fink, ”Et hyperkomlekst begrep Kultur, kulturbegreb og kulturrelativisme I”, i Kulturbegrebets 

kulturhistorie, red. Hans Hauge, Henrik Horstbøll, (Aarhus, 1988), sid. 22.  
19 Terry Eagleton, The Idea of Culture, (Oxford, 2000). 
20 Sabah A. Salih, "The Idea of Culture." i World Literature Today, vol 1, 75 (2001), sid. 193-4. 
21 Jeff Zaleski; Charlotte Abbott; Sarah Gold, ”The Idea of Culture” i Publishers Weekly, vol. 7, 247(2000), sid. 
187.   
22 Notera att begrepp innehållande orden i olika former kommer att utsättas för samma granskning. Den enorma 
variationen på ”ordutbyggnader” omöjliggör ett systematiskt redogörande för dessa. 
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Det krävs även en nästan självklar men samtidigt väldigt viktig avgränsning, denna är att 

endast hålla sig till stycken där kulturbegreppet och dess vidareutvecklingar explicit 

förekommer. Det är möjligt att källorna innehåller redogörelser som kan upplevas som 

diskussioner om ”kultur” eller ”kulturella fenomen” utan att nämna dessa uttryck.  

1.4 Tidigare forskning 

Forskning kring kulturbegreppet och integration är omfattande, både inom Sverige och utanför. 

Däremot är det sällan dessa två fält har kombinerats och i de fall det har skett är det få historiska 

infallsvinklar. Kulturbegreppet har som det syntes i inledningen tagit många olika skepnader 

och till följd av det problematiserats från olika vinklar.  Svensk migration- och 

integrationspolitik har granskats flera gånger och man har lyft fram flera olika aspekter. 

Gemensamt är dock att man med poängterat hur politiken präglats av en pessimistisk diskurs 

där aktörer lyfter oftare fram problem med invandringen än positiva följder. En del forskning 

har gjorts inom Historia, exempelvis en del studier av historikern Christina Johansson, men 

majoriteten av forskningen är utförd av sociologer och närliggande ämnen.  

Oscar Pripps och Magnus Öhlanders uppsats Kulturbegreppets användningar och sociala 

betydelser är det närmaste man kan komma en överbryggare mellan kulturbegreppstudier och 

integrationspolitiska undersökningar. I uppsatsen så jämför författarna hur kultur används inom 

sjukvården i möten med ”invandrarpatienter” och hur det förekommer inom kulturinstitutioner 

såsom teatrar och museum.  I sin undersökning poängterar de att ”svenskheten” flitigt blev 

kulturlös och mer naturlig. Även en mer eller mindre uttalad universalism förekom i deras 

empiri, alltså tanken att kulturer är mindre eller mer utvecklade än andra Då är frågan 

förekommer det liknande åsikter om ”svenskhetens” kulturlöshet och överordning i den direkt 

politiska diskursen? De lyfter också fram en poäng angående integration. Förklaringen till 

kulturbegreppets stora spridning beror på att det kan användas som en självständig förklaring 

och beskrivning. Saker som inte passar in kan förklaras genom att endast referera till kultur. 

Utifrån detta menar Pripp och Öhlander att: ”därmed förläggs integrationens problematik till 

något som har tillkommit utifrån, inte till detta utifrån parat med omständigheter och villkor i 

dagens Sverige”. 23  Detta antagande kan vara intressant att studera som en del av studieobjektet. 

Om man väljer att lägga in problematik i sammanhang där ”kultur(-er)” diskuteras, vari anses 

problemen ligga? Ses de som en följd av kulturernas förekomst i Sverige eller orsakas de av 

omständigheter i Sverige? 

                                                 
23 Pripp & Öhlander, 2005, sid. 13 



8 
 

 
”Svensk invandrar- & flyktingpolitisk riksdagsdebatt 1980- och 1990-talsdebatter – 

översikt och jämförelse” av Inge Dahlstedt är däremot en uppsats som ligger väldigt nära den 

aktuella uppsatsen i källor och teoribildning. I sin uppsats går Dahlstedt med hjälp av en 

diskursanalys igenom hur riksdagen debatterat invandrare under 1980-talet och 1990-talen med 

utgångspunkt i utskottsbetänkanden och omgivande propositioner. Dahlstedt lyfter fram hur det 

skedde en diskursiv förskjutning där konfliktbilder blev alltmer tilltagande samtidigt som en 

”integrationsvilja” blev alltmer förekommande och individernas behov hamnade i fokus. 

Dahlstedt skriver också ”debatten visade på en ökad grad av internationalisering och en 

konstant problemfixering”. Med andra ord så blev integrationsfrågan alltmer betydelsefull 

samtidigt som man ständigt diskuterade problem. Frågan är då om en liknande förskjutning gör 

sig till känna i den stundande undersökningen.24  

Historikerns Christina Johanssons avhandling Välkomna till Sverige? Svenska 

migrationspolitiska diskurser under 1900-talets andra hälft är en av de få renodlat historiska 

undersökningarna som är relevanta för den här uppsatsen. I denna uppsats studeras 

migrationspolitiken från 1960-talets arbetskraftsinvandring till det sena 1990-talets 

återvandringspolitik. Johansson lyfter fram att svensk immigrationspolitik var genomsyrad av 

nationalism. Detta uppmärksammande är det i huvudsak viktigaste med hennes avhanding i 

förhållande till den här uppsatsen. Det är då möjligt att ställa sig frågan om hur mycket 

nationalism som kom till uttryck i integrationspolitiken.25 Dessutom pekar Johansson ut viktig 

empiri för min uppsats. Även om studieobjektet är helt annat hos Johansson så använder hon 

sig flitigt av förarbeten från samma period som den här uppsatsen undersöker. 26  

 

 

2 Utomstående kulturer och svenskheten 

I detta avsnitt så går jag igenom hur källmaterialet diskuterar det utomstående och 

integrationsprocesserna av detta samt  hur man etablerar Sverige i denna diskurs. Detta fält 

                                                 
24 Inge Dahlstedt, Svensk invandrar- och flyktingpolitisk riksdagsdebatt 1980- och 1990-talsdebatter – översikt 

och jämförelse, (Umeå, 2000). 
25 Johansson, 2005. 
26 Annan forskning inom närliggande områden är omfångsrik, men här kan ett par exempel nämnas, Integration i 

Pocketform av Karolina Karlsson som med en socialkonstruktivistisk diskursanalys studerar skriften ”Sverige – 
en pocketguide” för att studera Integrationsverkets definition på integration och vad som anses vara svenskt. 
Vem är Integrerad? av Jonas Persson & Frida Svahn som studerar ensamkommande flyktingbarns om definition 
av integration genom en postkolonial teoribildning och kvalitativa intervjuer.  
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omfattar många olika företeelser, men de som utkristalliserats tydligast, och som utgör 

rubrikerna, är följande: diskussioner om invandrares rättigheter i kontrast till svenskhet, olika 

saker som tillskrivs kulturbegreppet och vice versa, förhållanden mellan centrum och periferi 

samt kulturella olikheter som argument för exklusion. En viktig aspekt i detta avsnitt är om man 

anser att Sverige innehåller en kultur eller om det anses kulturlöst. Detta analyserar i de fall det 

är möjligt att få fram tecken på det.   

2.1 En valfrihet med begräsningar,  

En ständigt återkommande fråga hos instanserna är rättigheterna för immigranter och vad som 

inte tillåts. En del av detta är diskussionen om behålla den egna kulturen hos migranter och som 

vi ska se nedan är diskussionen väldigt mångtydig. Statsrådet Karin Andersson för fram frågan 

om immigranters rättigheter och menar att kommittén hon ämnar tillsätta bör diskutera detta. 

Statsrådet skriver 

 

En uppgift av övergripande karaktär för kommittén är att bedöma hur 

kulturoch [sic] utbildningspolitiken skall kunna inriktas så att den bättre 

tillgodoser etniska och spåkliga [sic] minoriteters rätt till en egen kulturell 

identitet. med utgångspunkt från målen att åstadkomma social jämlikhet och 

tolerans mellan olika grupper i Sverige. 27  

  

Detta kallas ”valfrihetsmålet” vars syfte är  

 
att ge alla människor i Sverige som vill tillhöra en etnisk eller språklig 

minoritet möjligheter till kulturell identitet och till att bibehålla och utveckla 

sitt språk och kulturarv. De etniska minoriteternas rättigheter är inskrivna i 

regeringsformen. Valfrihetsmålet får dock inte tolkas som ett godtagande av 

sådana värderingar som starkt avviker från den grundsyn som kommer till 

uttryck i vår lagstiftning rörande t.ex. jämställdhet mellan kvinnor och män 

eller barns rättigheter.28  

 

Exemplen här gör det tydligt att hela argumentationen präglas av en stor ambivalens gentemot 

det kulturella. Även om man inte definierar vad som är kultur så är man kluven till hur man ska 

förhålla sig till det. Samtidigt som säger sig vilja främja ”mångkulturalism” och ge personer 

                                                 
27 Invandrarpolitiska kommittén - Invandringspolitiken : delbetänkande. Bakgrund SOU 1982:49, (Stockholm 
1982), sid. 317. 
28 SOU 1982:49. Sid. 315-6. 
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rätt att ha ”kulturell identitet” sker detta på bekostnad av något annat eller så är det i konflikt 

med något som finns i Sverige.  Intressant nog är man också väldigt luddig i vad man ställer 

dessa ”kulturella” aspekter mot. Det går dock att se en gemensam nämnare bland alla dessa 

motpoler till det kulturella, nämligen att de lyfter fram något anses vara lätt att känna igen sig i 

och förstå. Det kan vara allt från välfärdsprojekt som i ordvalet av ”social och ekonomisk 

jämlikhet” till ett påstått typiskt synsätt som i ”grundsyn”. På det här sättet så skapas en 

medveten exklusion mot något som anses annorlunda och en samhörighet bland de som hyser 

vissa gemensamma värderingar.  

Det förekommer en del tecken på att universalismen finns inbäddad i diskussionerna kring 

valfrihetsmålet under det tidiga 1980-talet.  Exempelvis när IPOK (Invandringspolitiska 

kommittén som var verksam under 1980-talet) talar om ”social och ekonomisk jämlikhet”. Man 

anser exempelvis att invandringen måste vara  ”underordnad övergripande samhällsmål såsom 

demokrati, ekonomisk tillväxt, full sysselsättning, ekonomisk, social och kulturell jämlikhet. 

God arbetsmiljö, jämställdhet mellan kvinnor och män samt medbestämmande i arbetslivet.”29 

Kontentan är, vissa invandrande anses inte ha samma syn exempelvis på jämställdhet och 

demokrati som Sverige och det är därför viktigt att invandrarnas synsätt inte påverkar dessa 

viktiga projekt. Och dessutom att Sveriges syn anses vara mer utvecklad än det som kommer 

utifrån som tvingas anpassa sig. Man nämner inte ordet kultur som en del av invandrarnas 

identitet, men de tillskrivs synsätt som är avvikande.  Däremot anser man samtidigt att alla 

kulturer ska behandlas lika i och med den så kallade ”kulturella jämlikheten”. IPOK definierar 

inte vad detta faktiskt innebär i praktiken, men det är en tydlig ambivalens gentemot det 

främmande.  Christina Johansson anser att citatet är ett tecken på att det är den inhemska 

befolkningens välmående som är det centrala i argumentationen. Invandringen kan utsätta 

samhällsmålen för fara, vilket hon anser vara ett tecken på en nationalistisk diskurs ”som 

uppvisar såväl civiska som etniska homogeniseringsprocesser”.30  

”Kulturella” identiteter ställs däremot mot varandra samtidigt som man vill ge en bild av 

det finns en valfrihet. IPOK säger att för flyktingarna gäller de invandrarpolitiska målen som 

är: ”jämlikhet och lika levnadsstandard som den övriga befolkningen har, valfrihet mellan att 

bibehålla den egna kulturella särarten eller att uppgå i den svenska kulturen och samverkan 

mellan den egna gruppen och majoritetsbefolkningen”.31  Citatet pekar på en omskrivning av 

                                                 
29 Invandrarpolitiska kommittén - Invandringspolitiken : delbetänkande. Förslag SOU 1983:29, (Stockholm, 
1983), Sid. 68. 
30 Johansson, 2005, sid. 181. 
31 SOU 1983:29, sid. 106 
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valfrihetsmålet. Denna tydliga skiljelinje mellan olika de olika kulturerna visar också att de två 

är i en viss konflikt. Konflikten är mellan det utomstående och avvikande och svenskhetens 

normativa status. Diskussionen kring kulturer har också tydliga drag av ”kulturalism” (att en 

persons hela identitet ska förstås som kultur) och detta får som konsekvens att försök till 

överbryggande av olikheter skapar ännu större sprickor. När man diskuterar metoderna för att 

uppnå målen nämner man däremot inte kultur, här är det istället viktigaste att så fort som möjligt 

sätta in flyktingar i arbetslivet. Flyktingarna ska dock få ”Vid sidan av de allmänna 

invandrarpolitiska åtgärderna erbjuds särskilda insatser för flyktingar i form av försörjningsstöd 

och personlig service, särskilt under den första tiden i Sverige”.32 Detta bevisar liksom tidigare 

exempel att IPOK är tydligt inriktade på flyktingarnas integration, som man däremot anser vara 

en svår nöt att knäcka. Kultur som etnisk identitet är i det här fallet ett viktigt element i 

integrationen.  

Det som angavs lite luddigt som ”grundsyn i lagstiftningen” blir även mer explicit. 

Anledningen till att detta diskuteras är för att IPOK faktiskt nämner ”kulturella identiteter” i 

avsnittet. Här säger man rakt på sak att ”valfrihetsmålet” (valet att behålla egna ”kulturella 

identiteten”/gå upp i den svenska kulturen)  

måste emellertid enligt kommitténs mening få vika när det strider mot 

grundläggande värderingar i det svenska samhället. En sådan grundläggande 

värdering är att barnäktenskap inte kan accepteras, vilket i svensk 

lagstiftning också kommit till uttryck i att sexuellt umgänge med den som är 

under 15 år är straffbart och att det i praktiken råder ett absolut förbud mot 

giftermål i Sverige för den som är under 15 år. Liksom hittills bör UT 

[uppehållstillstånd] därför i princip inte beviljas på grund av 

äktenskap/samboende om ena parten är under 15 år – även om det skulle vara 

fråga om ett äktenskap som är giltigt enligt hemlandets lag.  

Läget är något annorlunda när båda parter är över 15 år men dock 

ännu inte har uppnått den svenska giftermålsåldern, 18 år. Den svenska 

giftermålsgränsen är inte absolut. Det finns möjlighet för den som är mellan 

15 och 18 år att ingå äktenskap […]Ansökan beviljas praktiskt taget 

undantagslöst om flickan är gravid. I övrigt tas stor hänsyn till åldern på så 

sätt att ansökan i regel inte beviljas för den som fortfarande är skolpliktig.33 

Vad som syns är att de ”svenska värderingarna” är inte direkt universella hos IPOK, men de är 

samtidigt väldigt centrala för argumentationen. Dessa är det som politiken kring invandring och 

                                                 
32 SOU 1983:29, sid 106 
33 Regeringens Proposition 1983/84:144 om invandrings- och flyktingpolitiken, (Stockholm, 1984), Sid 75 
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aspirerande invandrare måste förhålla sig till. I och med att de kallas ”grundläggande” skapas 

en familjaritet med dessa värderingar och personer som inte delar dessa görs till annorlunda och 

ovälkomna. Genom att skapa en ambivalent gräns för giftermål skapas ytterligare en 

exotisering, underförstått säger kommittén att 18 år är det ”normala” i Sverige och det som 

accepteras generellt, gråzoner accepteras också men de är ”onormala”. Till viss del upplevs det 

som man försöker göra det till en humanitär fråga när man väljer att diskutera just 

barnäktenskap som man direkt anser innehålla samlag med minderåriga som man anser vara 

oacceptabelt. IPOK menar att respekten för ”kulturmönster från andra länder måste i sådana 

fall stå tillbaka för omsorg om unga människors i möjligheter att anpassa sig i vårt samhälle. 

En annan ordning skulle motverka jämlikhetsmålet och det mål som gäller om jämställdhet 

mellankvinnor och män”.34 Integration handlar om anpassning och här nämner man alltså detta 

specifikt. Utomstående kulturers sätt att resonera är då ett hinder för integrationen, menar IPOK. 

Detta visar återigen att integrationsproblematiken är ständigt extern, här är det alltså 

”kulturmönster” som inte anses kompatibla med Sveriges försök och målsättningar att skapa ett 

jämlikt samhälle. Man mäter implicit olika kulturers värde utifrån hur de respekterar svenska 

målsättningar. 

Under det tidiga 1990-talet har valfrihetsmålet som tidigare diskuterats seglat upp som ett 

av de mer centrala elementen i invandrings- och integrationspolitiken. I Proposition 1990/91: 

195 om aktiv flykting- och immigrationspolitik m. m. skriver regeringen i sin sammanfattning 

av ”valfrihetsmålet”.  

 

En fördjupad diskussion om hur Sverige kan bli ett bättre. mer jämlikt och 

generöst mångkulturellt samhälle, med ett nytt synsätt på kulturell pluralism, 

förordas. Klarare skillnad hör göras mellan invandrarpolitik med 

stödåtgärder för nyanlända och en allmän välfärdspolitik som utformas olika 

beroende på olika gruppers behov.35 

 

Utifrån detta citat verkar det som regeringen vill göra samhället präglat av en mångkulturalism 

man inte väljer att definiera. Hittills har samhället däremot inte haft samma respekt för detta 

projekt, anser regeringen. Tydligen är det också viktigt att stödet anpassas till gruppens 

                                                 
34 SOU 1983:29, sid. 142. 
35 Regeringens Proposition 1990/91: 195 om aktiv flykting- och immigrationspolitik m. m., (Stockholm, 1991) 
sid. 2 



13 
 

 
specifika egenskaper. I avsnittet ger man inte kultur någon specifik roll, men när man talar om 

mångkultur som något väsentligt och olika gruppers behov är det tydligt att kultur är det som 

ger människor deras huvudsakliga identitet. På ett sätt är man väldigt inkluderande i sin syn på 

kultur då man argumenterar för stödinsatser och att Sverige måste bli bättre land på att stödja 

mångkulturalism. Underförstått säger detta dock att olika kulturer har olika problem utan att 

direkt referera till något specifikt. Det är även ett tecken på det som Pripp & Öhlander lyfte 

fram i sin studie, nämligen att kultur är ett begrepp som möjliggör förklaringar med sin blotta 

existens.36 

Senare skriver regeringen även att ”Valfrihetsmålet kan och bör inte preciseras 

ytterligare”. Däremot är det viktigt med vad som kallas ”etnisk och kulturell harmoni” och här 

är det viktigt att Sverige spelar en roll. ”Sverige bör verka internationellt för att andra 

invandringsländer. framför allt i Europa tar sikte på att skapa likvärdiga villkor för invandrare 

– inom och mellan länder – med bevarande av etnisk och kulturell harmoni.”37  Valfrihetsmålet 

är med andra ord något som alla verkar införstådda i och är en given komponent i regeringens 

politik. I och med det blir också distinktionen mellan olika kulturer också rigid. Sverige och de 

utomstående kulturerna förblir i dikotomi gentemot varandra, navet vis-á-vis det främmande. 

Detta baseras på att regeringen poängterar att valfrihetsmålet är omöjligt att revidera och att 

man dessutom saknar viljan att revidera det vilket syns i uttrycket ”bör inte”.  

Vidare så syns det hur regeringen försöker lyfta fram Sverige som det land med den bästa 

invandringspolitiken som är införstådda i hur man skapar jämlikhet och samtidigt har ”etnisk 

och kulturell harmoni”. Själva uttrycket etnisk och kulturell harmoni kan samtidigt undersökas. 

Är det en form av homogenisering av grupper eller är det att skapa gemenskap mellan olika 

grupper? Regeringen själv förklarar inte vad man menar, men det framgår tydligt att man vill 

ge signaler att ”kulturers” existens i länder kräver att man kan ge dem likvärdiga 

levnadsförhållanden. Man kan tänka sig att regeringen vill få det att se ut som regeringen hyser 

en omsorg över jämlikheten.  

I sin bakgrund för valfrihetsmålet skriver regeringen att fram till 1970-talet var 

invandringen från endast ett fåtal länder och att invandrarna ”kom från länder där kultur. 

religion, seder. vanor och bruk liknade motsvarande förhållanden i Sverige.”38 Därefter ska 

invandringen ha blivit mer betonad på utomeuropeiska flyktingar, vilket ledde till att 

                                                 
36 Pripp & Öhlander, 2005, sid. 13. 
37 Regeringens Proposition 1990/91:19., sid. 80. 
38 Regeringens Proposition 1990/91: 195., sid. 80. 
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”jämlikhet, valfrihet och samverkan fastställdes som övergripande mål” i invandringspolitiken. 

Detta ledde till olika sätt att betrakta valfrihetsmålet, menar regeringen och under de första åren 

var det tämligen snäva innebörder som gällde.  Enligt regeringen såg valfrihetsmålet ut på 

följande vis då: 

 

Ursprungligen tog valfrihetsmålet sikte på invandrarnas möjligheter att 

behålla det egna språket och den egna kulturen i dess traditionella, mera 

avgränsade betydelse. Samhället skulle ge sitt stöd till strävanden att bevara 

och utveckla både språket och kulturen.39 

 

Däremot började man göra förändringar i ”kulturbegreppet” som förekom i diskussioner kring 

valfrihetsmålet, skriver regeringen. Det fick exempelvis en vidare innebörd på grund av en ökad 

utomnordisk migration. Frågor såsom ”Unga flickors skolgång, giftermål i tidig ålder, kvinnlig 

omskärelse och barnuppfostran” kom upp på tapeten eftersom de ansågs vara ” mer eller mindre 

viktiga uttryck för invandrarnas kulturella identitet”.  Regeringen fortsätter med att skriva att 

för att göra valfrihetsmålet konkret gjorde man en enda tolkning av uttrycket som den enda 

giltiga. Denna var:  

 

[D]et [valfrihetsmålet] innefattar respekt får den enskildes integritet samt 

möjligheter att utveckla det egna kulturarvet inom ramen för dc 

grundläggande normer som i det svenska samhället gäller för mänsklig 

samlevnad’.” Tidigare, menar man, förekom tolkningar som att 

valfrihetsmålet skulle sanktionera ”värderingar som starkt avviker frän den 

grundsyn som kommer till uttryck i svensk lagstiftning eller i andra politiska 

beslut.40  

 

Detta är förvisso regeringens bakgrund till hur valfrihetsmålet ser ut, men det blir samtidigt en 

del av regeringens hållning i frågan av två anledningar. Först och främst skrev regeringen 

tidigare att valfrihetsmålet inte behövde preciseras, vilket i praktiken betyder att man står 

bakom nuvarande lagstiftning som är den som redogjorts för ovan.  För det andra väljer man 

att inte att tillägga eller revidera något i bakgrunden blir det ännu tydligare att regeringen gör 

det till sin åsikt. Utifrån detta kan man se att regeringen har en väldigt ambivalent förhållande 

                                                 
39 Regeringens Proposition 1990/91: 195 sid. 80. 
40 Regeringens Proposition 1990/91: 195., sid. 80-1. 
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till det utomstående. Samtidigt som man vill måla upp sig själv som väldigt inkluderande 

beträffande kulturlivet hos invandrare vill man slå vakt om svenska synsätt. I och med detta är 

det också tydligt att synen på valfrihetsmålet präglas av ett nationalistiskt tankesätt där man 

åberopar vissa gemensamma drag som anses vara typiska för Sverige och det som avviker 

tvingas anpassa sig. 

Man skapar samtidigt problem kring dessa avvikande drag och placerar dem som något 

långt bort, vilket syns när man menar att den utomeuropeiska invandringen ledde till att ”icke-

svenska” kulturella fenomen trängde in i Sverige, exempelvis barnäktenskap och kvinnlig 

omskärelse.  Med andra ord görs det till exotiska fenomen som dessutom är farliga ur en Svensk 

synpunkt. Dessa två företeelsers omnämnande pekar också på att man försöker göra det till en 

moralisk fråga. Genom att nämna två saker som man ur svenska ögon ser som kontroversiella 

beteenden gör man människor som utövar dem till problematiska och inte lämpliga att leva i 

Sverige. Rollen kultur får i detta stycke är att ge invandrarna en avvikande identitet som ger 

dem svårigheter att bli integrerade och ovälkomna. Svenskheten är däremot inte ”kulturlös”, 

även om man inte nämner Sverige och kultur i samma mening skapar man indirekt en bild av 

en svensk kultur genom att säga vad det svenska samhället inte är och vad som inte accepteras 

däri. Hela argumentationen kan dock kokas ned till att man önskar ha en jämlikhet mellan olika 

grupper i samhället vilket  kräver att alla har gemensamma skyldigheter gentemot svenska 

förhållanden. Det svenska är viktigt då det är landet de kommer till, om man följer 

argumentationen. 

Regeringen blir dock en aktiv part när man senare lägger fram argument till varför 

valfrihetsmålet inte behöver preciseras. I propositionen refererar man till en debatt som man 

anser förekomma, i denna debatt förekommer röster om preciseringar av valfrihetsmålet. Ett 

exempel är de som vill definiera ”kultur” och regeringen uttrycker ståndpunkten så här:  

 

En del – svenskar såväl som invandrare ‒ hyser förhoppningar om att flera 

problem skulle lösas om man en gång för alla kunde precisera vad valfriheten 

innebär och ge en klar och entydig beskrivning av vad kultur är. Vi skulle 

alla få klart för oss var ”valfrihetens gränser” går. En rad missförstånd och 

felaktiga förväntningar skulle undanröjas och ett samhällsklimat som 

befrämjar goda etniska relationer skulle växa fram.41 

 

                                                 
41 Regeringens Proposition 1990/91: 195, sid. 82. 
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Detta tillbakavisar man och menar det förhåller sig precis tvärtom, diskussionen kan endast gå 

framåt om man slutar diskutera valfrihetsmålet som är väldigt begränsande. Man kontrar också 

kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet som önskar en omformulering eftersom 

liknande debatter förs i länder där valfrihetsmålet inte är nedskrivet, anser regeringen. Man 

menar också att någon fullständig valfrihet kan aldrig gälla, vare sig för ”svenskar eller 

invandrare”.  ”Ingen - svensk eller invandrare - har fullständig valfrihet. I den meningen finns 

det alltid gränser. Alla samhällsmedlemmars valfrihet begränsas också av den politik som förs 

av den styrande makten. Dvs. av politiska ideer och program.”, skriver regeringen.42 Det är 

oklart vad som detta argument riktar kritik mot, men det är möjligt att regeringen vill avväpna 

röster som menar att valfrihetsmålet bara skulle gälla invandrande grupper. Genom att referera 

till en rådande debatt och lägga fram motargument framträder att regeringen medvetet väljer att 

inte definiera kultur eller valfrihetsmålet. Argumentet att det endast utgör begränsningar att 

diskutera utifrån valfrihetsmålet, är ett tecken på att regeringen vill undvika frågan helt och 

hållet.  

Det förekommer däremot symptom på att målsättningen om jämlikheten mellan grupper 

hänger över regeringens motargument. Detta märks när man säger att valfriheten är begränsad 

för alla samhällsmedlemmar. ”Jämlikhetsmålet” återkommer lite senare när man trots tidigare 

avvisande av kulturdiskussioner väljer att diskutera kultur. Oavsett hur regeringen förhåller sig 

till kultur syns det att jämlikhetsmålet är som hela argumentationen präglas av. Tecken på det 

förekommer när man menar att arbete för just jämlikhet och välfärd måste fortsätta pågå.  Det 

blir ännu tydligare när regeringen slutligen lägger fram sitt argument till hur man ska diskutera 

invandrarnas situation utan att diskutera valfrihetsmålet. Man menar att det är viktigare att ställa 

frågor kring vilket mångkulturellt samhälle som ”infödda såväl som invandrare” vill skapa.  En 

sådan omformulering leder till  

 

[E]n diskussion om jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle blir frågan en 

bredare samhällspolitisk fråga och inte avgränsad till en invandrarpolitisk 

fråga. På så vis blir den en gemensam angelägenhet och inte en fråga om hur 

dom, invandrarna, skall ha det utan om hur vi alla skall ha det.43  

 

                                                 
42 Regeringens Proposition 1990/91:195, sid. 82. 
43 Regeringens Proposition 1990/91:195, sid 84. 
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Tecknen på att jämlikheten dominerar märks redan i början av citatet när man explicit nämner 

jämlikhet i ett så kallat mångkulturellt samhälle. Även andra meningen visar på 

jämlikhetsfrågan när regeringen skriver att det är en fråga om hur alla i samhället ska leva och 

att det är en angelägenhet för alla, vilket i princip endast är en omskrivning av lika villkor 

mellan olika grupper.  

När regeringen diskuterar den internationella arenan för invandring kring förekommer 

antydningar att jämlikhetsmålet argumenteras för även här. Regeringen anser att den så kallad 

Paris-stadgan ska ha vissa innebörder och dessa för omedelbart tankarna till jämlikhetsmålen.44  

 

Dess [Paris-stadgan] innebörd bör vara att man inte kan acceptera en politik 

som inte ger etniska minoriteter rimliga villkor i fråga om arbete och bostad, 

som inte lämnar ett tillräckligt utrymme för kulturellt mångfald och som gör 

att en del av medborgarna känner sig tvingade att söka sig till andra länder 

under okontrollerade former.45   

 

De ”rimliga villkor” och ”utrymme för kulturell mångfald” är tydligt omskrivningar av 

jämlikhetsmålet. Kultur blir i detta sammanhang även en rättighet som måste respekteras. Det 

är dock tveksamt om det är en omsorg över människor. Det är snarast ett sätt att se till att andra 

länder inte får problem med andra länders flyktingar vilket syns när man skriver att människor 

kan bli tvungna att ” söka sig till andra länder under okontrollerade former”. 

 

2.2 Vad är en kultur? 

Statsrådet Andersson anser att ”[d]en utveckling i riktning mot ett flerspråkigt och 

mångkulturellt samhälle som genom invandringen har inletts i Sverige kommer att fortsätta..46 

Det läggs ingen positiv eller negativ innebörd i meningen, det konstateras bara att det 

fortfarande pågår. Kultur ges inte heller en definition i detta sammanhang, det verkar snarast 

vara uppenbart vad som anses vara mångkulturellt, men utifrån sammanhanget är det tydligt att 

språket markerar vad som ska definieras som kultur.  

                                                 
44 Paris-stadgan syftar på Artikel 13 §4 i den Europeiska Sociala Stadgan, (på engelska European Social 

Charter), Den antogs av Europarådet 1961 och reviderades 1996. ”Paris-stadgan” innebär att de undertecknade 
länderna inte ska göra åtskillnad mellan egna medborgare och andra medborgare i rätten till social och medicinsk 
hjälp. Stadgan i sin helhet finns på http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm.    
45 Regeringens Proposition 1990/91:195, 42. 
46 SOU 1982:49 sid. 315. 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm
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Det blir dock tydligt att etnicitet faktiskt ingår i utskiljandet av kulturer då Statsrådet fortsätter 

med att argumentera för att målen i 1975 års riktlinjer bör preciseras och detta gäller i synnerhet 

vad hon anser vara två åtskilda fenomen. Det vill säga:  

 

[F]örhållandet mellan samhällets strävanden i riktning mot social och 

ekonomisk jämlikhet å den ena sidan och de etniska minoriteternas 

rättigheter att behålla och utveckla ett eget kulturliv å den andra. I synnerhet 

på utbildningsområdet gör sig behovet av en sådan avvägning alltmer 

gällande. 47  

 

Vad som syns förutom att kultur och etnicitet anses vara sammankopplade är att man anser att 

detta ”kulturliv” är inte förenligt med en odefinierad jämlikhet. Kultur sätts alltså in i en kontext 

som anses vara problematisk. Däremot förklarar man inte vad för ”kulturliv” det gäller och inte 

hur detta ska definieras.   

En anmärkningsvärd sak är däremot att kultur och utbildningspolitiken ställs bredvid 

varandra. Det är tydligt att man anser att dessa spelar en roll i hur centrumet (Sverige) ska 

förhålla sig till det perifera (kulturella och etniska identiteter). Det ger dock ingen förklaring 

till varför dessa får stå gemensamt. Tänkbart är att de flesta möten mellan olika samhällsdelar 

sker vid dessa noder (omskrivning av nodalpunkter).  

Man gör däremot kultur till något sammanbundet med etnicitet i ett tidigare stycke. I detta 

stycke uppges det att regeringens är kritisk till etnocentrism och menar att de vill skapa en så 

kallad beslutsmiljö som är öppen och tolerant och – förstås ‒ inte etnocentrisk.  Argumentet 

man har är  

 

På samma sätt som vi eftersträvar en god representation vad gäller t.ex. kön 

och ålder i de fora där beslut bereds och fattas bör vi eftersträva en bättre 

etnisk representation.  I en miljö, där människor med olika etnisk bakgrund 

deltar. är det troligt att frågor av kulturell/etnisk natur, som t.ex. frågan om 

moskébyggen blir bäst hanterade. Vägen dit går genom ett fortsatt arbete för 

jämlikhet och välfärd och ett tålmodigt arbete på att förändra attityder och 

motarbeta diskriminering och främlingsfientlighet.48  

 

                                                 
47 SOU 1982:49, sid. 315.  
48 Regeringens Proposition 1990/91:195 sid. 82-3. 
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Nu har alltså kulturen blivit en del invandrarnas etnicitet, men religiösa uttryck inkluderas också 

i kulturbegreppet. Regeringen fortsätter diskussionen om kulturbegreppet genom att inkludera 

normer, traditioner och värden i vad som kallas ”kultur i vid mening”. Dessa aspekter ska 

däremot inte begränsas ytterligare, detta eftersom ”Kultur är något som ständigt utvecklas och 

förändras. De ungas kultur skiljer sig från de äldres, och en del traditioner är ganska nya tillskott 

i den svenska kulturen.”49   Kultur fortsätter med andra ord att vara ett uttryck man är försiktig 

att ge en definition, samtidigt är det en enhet som står över andra kategorier och ofta för in dem 

under sig själv. Även om man menar att tillskott till den svenska kulturen är man samtidigt 

aktsam att inte definiera det svenska heller. Man skriver  

 

Det är inte heller lätt att ange vad som är specifikt svenskt. Vid närmare 

betraktelse visar sig nämligen det vi tror är svenskt vara grundläggande 

värden för de flesta människor, oavsett var de bor, och således ingenting som 

Sverige har monopol på. Det bästa sättet att förmedla den svårfångade 

svenskheten, i den mån den finns, måste vara i ett vardagligt umgänge, där 

inte bara svenskarnas synliga ·och osynliga regler för familjeliv. Umgänge 

etc. kan tydliggöras och förstås utan också invandrarnas.50 

 

Sättet regeringen uttrycker sig på är att det inte är möjligt att definiera det ”svenska”, men 

frågan är om det inte snarast är ett medvetet försök att undvika definitioner. Om man däremot 

ser på det konkreta planet blir svenskheten alltså något man inte väljer att ge en definition 

samtidigt som man anser att det finns en svensk kultur. Beträffande kulturbegreppet ges detta 

flera olika roller. Exempelvis så gör man kulturbegreppet till en del av etniciteterna, regeringen 

för även in religion under kulturbegreppet som märks när man nämner konstruerandet av 

moskéer.  När man förklarar vad kultur är i så kallad vid mening lägger man även in beteenden 

och synsätt under kultur. Som det antyddes tidigare blir däremot kulturbegreppet ett 

paraplybegrepp där alla dessa andra fenomen och företeelser buntas ihop till delar av en enhet. 

Kultur i sig blir genom detta inte definierat, det får bara en mängd företeelser tillskrivet. 

Beträffande mångkultur som förekom i citaten ovan så blir inte heller det konkretiserat i någon 

större omfattning i detta avsnitt. Det enda innehåll man faktiskt ger det är att hävda att dess 

existens förutsätter att jämlikhet kan skapas och Sverige genom det mångkulturella fått nya 

tillskott. 

                                                 
49 Regeringens Proposition 1990/91:195 sid. 83. 
50 Regeringens Proposition 1990/91:195., sid. 83 
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Under mitten av 1990-talet hade en ny invandringspolitisk kommitté blivit till och deras 

arbete och regeringens propositioner skulle vara det som ledde fram till att Integrationsverket 

bildades. Under denna tid började man aktivt diskutera begreppet mångkultur och hur man 

skulle förhålla sig till det. Den tidigare nämnda kommittén ansåg att det var ett begrepp som 

hade väldigt varierande innebörder. Man skriver exempelvis  

 

Det [mångkultur och mångkulturellt samhälle] används också i såväl det 

vardagliga som det offentliga samtalet […] – ofta tämligen oreflekterat, men 

alltid som något eftersträvansvärt och positivt […] Ett annat kännetecken är 

att begreppen huvudsakligen tycks användas för att beskriva något som rör 

invandrare.51 

 

När utredningen kommer till sitt eget förhållande till mångkulturbegreppet menar man att det 

bygger på vad ”som ofta förordas av forskare” och är därigenom ”ett beskrivande begrepp”. 

Kommittén menar att det har många fördelar med att bruka begreppet på detta sätt och skriver 

 

Det har […] fördelen att det kan användas för att som en beskrivning av hela 

samhället inte bara de delar av befolkningen som så ofta klumpas samman 

under begreppet invandrare. Mångkultur görs därigenom till en 

samhällsfråga och inte till en invandringsfråga. Det mångkulturella 

samhället definieras sedan genom att det uppfyller vissa kriterier. 

Kommittén anser att den etniska, språkliga, kulturella mångfald som finns i 

befolkningen och den spridning av personer med utländsk bakgrund som 

finns i landet är tillräckliga kriterier för att beskriva Sverige som 

mångkulturellt. Kommittén menar därmed också att begreppet 

mångkulturellt innehåller mer än en etnisk dimension.52     

 

Kommittén gör alltså kultur till ett begrepp som sträcker sig bortom specifika grupper i 

samhället och även om man tydligt ser etnicitet som en del av det kulturella har det kulturella 

många andra innehåll, exempelvis språk. Samtidigt ställer man kultur på samma nivå som just 

språk och etnicitet när man skriver ”den etniska, språkliga, kulturella mångfald som finns i 

befolkningen” räcker för att beskriva Sverige som mångkulturellt. Många utlandsfödda  är även 

                                                 
51 Invandrarpolitiska kommittén - Sverige, framtiden och mångfalden : slutbetänkande från Invandrarpolitiska 

kommittén SOU 1996:55, (Stockholm, 1996) sid. 71. 
52 SOU 1996:55, sid 72 
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det ett sätt att  beskriva ett Sverige innehållande flera ”kulturer”. Svenskheten förekommer 

knappt i detta avsnitt, det görs endast vissa antydningar kring uttrycket.  Kommittén menar 

exempelvis att Sverige har ”kulturell mångfald”, men man skriver inte om Sverige har en kultur 

i sig. Genom att man inte refererar till kultur i singular framgår det dock att det mångkulturella 

är flera separerade entiteter. Sverige blir inte nödvändigtvis kulturlöst i och med detta, men det 

Svenska är kommitténs referenspunkt det mångkulturellt är perifert. På det sättet är de inte 

utvecklingar av något som finns i Sverige, utan istället företeelser som kommit bortifrån. 

En annan diskussion som förekommer under 1990-talet i samband med mångkultur är 

ungdomarna och deras roll i det mångkulturella samhället och hur de påverkas av det. 1990-

talets Invandringspolitiska kommitté menar exempelvis att om det är någon grupp som är lever 

i det mångkulturella samhället så är det ”ungdomar med invandrarbakgrund”.  

 

De [ungdomar] lever på ett påtagligt sätt i det mångkulturella samhället. 

Genom sina större möjligheter att också få influenser från andra kulturer 

skapar de sin identitet genom att blanda värderingar och kulturella särdrag, 

både från sin etniska grupp, från majoritetssamhället och från andra kulturer. 

Tillsammans skapas av detta något helt nytt, vad en del forskare kallar en 

synkretisk kultur, som består av blandade kulturella uttrycksformer som skär 

över etniska gränser.53 

 

Här görs kultur till både något som hör till särskilda etniska grupperingar och något som rör sig 

bortom det etniska. Å andra sidan är det ständigt bottnat i den egna etniska grupperingen eller 

vad som kommittén betecknat ”majoritetssamhället”. Detta genom att man återkommande 

poängterar att ungdomar tar influenser från olika områden och endast genom syntesen av de 

olika områdena går de kulturella uttrycksformerna över etniska kategorier. Av denna anledning 

syns det att de är separerade initialt, men genom val från individer kan de kombineras eller 

överbryggas. För övrigt tillskriver kommittén kulturbegreppet väldigt mycket, men för det 

mesta preciseras inte epiteten, det enda som framstår som tydligt är värderingar och identiteter. 

Man nämner särdrag och uttrycksformer som å andra sidan inte förklaras närmare. Kultur är 

därigenom en identitetsskapare som även ger individen särskilda värderingar. 

Majoritetssamhället är underförstått Sverige som här får tydliga kulturella innehåll. Exempelvis 

de som man tillskrivit de andra grupperingarna i citatet såsom ”särdrag”, ”värderingar” och 

                                                 
53 SOU 1996:55, sid. 139 
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”uttrycksformer”. Detta eftersom att man pekar hur olika former av dessa kan blandas hos 

ungdomar som lever i ”det mångkulturella Sverige”.  

Samtidigt menar man från kommitténs håll att det inte är ovanligt att dessa ungdomar 

upplever en känsla av att tillhöra flera kulturer samtidigt och denna självuppfattning är viktig 

att respektera. Den aktuella kommittén argumenterar även för vikten av att låta barnen betraktas 

som svenskar, men man tillägger även. 

 

Detta betyder emellertid inte att dessa barn skulle frånkännas också ett annat 

kulturarv än svenskt eller förhindras att bevara och utveckla sådant. Det är 

naturligt att många har tillhörigheter till mer än en kultur. Men för många 

barn och ungdomar kan det vara svårt att finna sin identitet i 

skärningspunkten mellan den svenska kulturen och den kultur föräldrarna 

representerar. De finner sig kanske varken som svensk eller finne […] utan 

som både finne, [och] svensk. Det är viktigt att deras självuppfattning 

respekteras. Deras identitet kan inte bestämmas av omgivningen.54 

 

Kommittén försöker med detta göra kultur hos unga som ett val från deras egen sida och att de 

ofta hamnar mittemellan flera olika kulturer. Att man per definition ser dem som svenskar 

samtidigt som man ger dem rätt att ta upp ett annat ”kulturuttryck” är intressant. Detta kan 

kopplas tillbaka till valfrihetsmålet som diskuterats flitigt tidigare. I detta fall är det dock inte 

ett val mellan A och B, som valfrihetsmålet verkar handla om, utan snarare ett val om hur stor 

andel av A och B de unga väljer att ta till sig. Att man anser att unga får göra ett mer nyanserat 

val verkar vara för att de anses ha lättare att ta till sig flera uttryck samtidigt. Detta baseras på 

att man tidigare skrev att de har: ”större möjligheter att också få influenser från andra kulturer”. 

Uppenbart är också att kulturbegreppet är det som skapar identiteten bland unga enligt 

kommittén, etniciteten verkar inte ha någon större betydelse förutom att ge en utgångspunkt för 

ett kulturarv.  

Begreppet mångkultur är däremot inte fullständigt gångbart, exempelvis väljer regeringen 

att inte använda begreppet och de föredrar att använda uttrycket mångfald istället. Argumentet 

är dels att mångkultur fått för många innebörder och mångfalden kan beröra fler aspekter. 

 

                                                 
54 SOU 1996:55, sid. 311 
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Till följd av att begreppet mångkultur laddats med så många och olika 

innebörder har regeringen alltmer övergått till att i stället tala om samhällets 

mångfald. Den mångfald som är relevant för bedömningar och förslag i 

denna proposition berör inte bara etnisk mångfald utan också kulturell, 

religiös och språklig. Mångfald kan också syfta på alla de livserfarenheter 

som landets invånare har, av vilka somliga är förvärvade utanför Sveriges 

gränser. 55 

 

Vad som är intressant förutom att man aktivt undviker att använda sig av mångkultur som 

begrepp är att etnicitet är det övergripande uttrycket och att kultur snarast är något underordnat 

etniciteten. Beträffande förkastandet av mångkultur så i förmån för mångfald verkar det vara 

ett sätt att markera en eftersträvan att göra ”immigrationspolitiken” till något allmänpolitiskt 

och en angelägenhet för hela samhället. Mångkultur pekar ut grupper medan mångfald skapar 

en helhet. Detta antagande baseras på att man kort därpå skriver att ”mångfald bör tas som 

utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande på alla 

samhällsområden och nivåer”.56  

Det blir däremot tydligt lite senare att vare sig vare sig kultur eller etnicitet är det generella 

uttrycket.  Regeringen skriver exempelvis: 

 

Gränserna mellan vad som är etniskt å ena sidan och kulturellt å den andra 

är inte alltid klara eller givna. Kultur, språk och religion kan betraktas som 

delar som ingår i eller konstituerar det etniska. Kultur kan också vara det 

överordnade som innefattar de andra delarna eller något som inte alls har 

med dem att göra. Regeringen utgår i denna proposition från att etnisk och 

kulturell mångfald är begrepp som innefattar språklig och religiös mångfald, 

att etniskt och kulturellt är begrepp vars innebörd överlappar varandra samt 

att de ofta, men inte alltid, kan användas som synonymer. Eftersom mångfald 

inte automatiskt associeras med en bestämd sorts mångfald undviks en 

ensidig fokusering på etnicitet och etnisk tillhörighet. 

 

Avsnittet visar att regeringen anser att både kultur och etnicitet är det överordnade uttrycket, 

men man ger ingen precisering när det ena eller andra gäller Däremot är språk och religion alltid 

                                                 
55 Regeringens Proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till 

integrationspolitik, (Stockholm, 1997) (sidnumrering saknas i den digitala återgivningen av propositionen) 
56 Regeringens Proposition 1997/98:16 
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underordnade begrepp och ibland förs kultur till dem och ibland är det etnicitet. Samtidigt 

lägger man inte fram några företeelser som skulle kunna höra till någon av kategorierna förutom 

de underordnade elementen som nämnts. Intressant nog tar man också medvetet avstånd från 

en viss kategori av mångfald och talar om mångfald på ett allmänt plan. Regeringen själv menar 

som man ser att detta ska förhindra fokusering på endast etnisk tillhörighet. Detta oklara 

förhållande till mångfalden pekar på en genomgående ambivalens om vad som man faktiskt 

anser som utmärkande. 

Hos regeringen väljer man alltså att tala om ”etnisk och kulturell mångfald” under samma 

tid som mångkultur börjar diskuteras. Här har integration blivit aktivt sammankopplad med 

kulturbegreppet. Exempelvis när man presenterar målen för ”integrationspolitiken”  

 

Målen […] skall vara lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med samhällets mångfald 

som grund och en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig 

respekt och tolerans och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och 

medansvariga för.57  

 

Detta citat för tankarna till jämlikhetsmålet där alla ska ha samma möjligheter att  lyckas. 

Regeringen tar också aktivt parti för vad man kallar ”respekt och tolerans” som även det ska 

gälla alla ”oavsett bakgrund”. Toleransen som sådan  blir också en del av jämlikhetsmålet då 

alla innevånare ställs som ansvariga inför I dessa mål som lyfts fram blir kultur ställd på samma 

nivå som etnicitet och tar rollen av något som betecknar en persons ursprung. I detta avsnitt 

nämner man det som ska bli Integrationsverket och man uttrycker det som:  

 

[E]n ny myndighet inrättas med ansvar för att integrationspolitiska mål 

[…]Myndigheten skall ha det övergripande ansvaret för att verka för lika 

rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 

bakgrund[…] myndigheten [ska] följa och utvärdera samhällsutvecklingen 

mot bakgrund av samhällets etniska och kulturella mångfald.58  

 

                                                 
57 Regeringens Proposition 1997/98:16 
58 Regeringens Proposition 1997/98:16 
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Detta är också en del av jämlikhetsmålet genom att myndigheten ska se till så att de mål 

regeringen ställde upp tidigare följs och att samhällsutvecklingen ska ta hänsyn till mångfalden. 

 

2.3 Centrum vs periferi  

Ett mindre direkt uttalat ämne, men som är ständigt närvarande på det implicita planet är 

förhållandet mellan centrum och periferi. I det här fallet är centrum Sverige och det som redan 

finns där, det perifera är immigrerande människor och det som de för med sig. Detta 

förekommer exempelvis när man diskuterar brottet ”hets mot folkgrupp” För det mesta så talar 

man om ”ras, hudfärg, nationellt och etniskt ursprung” samt ”trosbekännelse” när de beskriver 

kategorier som kan utsättas för hets mot folkgrupp. Däremot förekommer inte kultur som en 

kategori här, däremot när utredningen riktar blicken mot invandrare som kategori nämns ordet 

kultur.59 Exempelvis påstår man att de flesta som ingår i ”den vidaste tolkningen av begreppet, 

kallar invandrare har anammat språk, kultur och beteenden som gör att de inte särskilt märkbart 

skiljer sig från sin svenska omgivning.” och man tillägger  

 

[M]öjligheterna och viljan att behålla och utveckla sin etniska identitet […] 

varierar mycket mellan olika invandrargrupper och – självfallet – mellan 

olika individer inom dessa […]invandrare i Sverige  själva skall få avgöra i 

vilken utsträckning de vill behålla och utveckla sin egen etniska identitet 

eller uppgå i en svensk kulturidentitet […]Ur invandringen växer med tiden 

[…] etniska identitetsgrupperingar med varierande grad av svenskt inslag. 

Gemensamt för dessa minoriteter tillsammantagna är endast att de inom sig 

rymmer personer med annan nationell, kulturell, och språklig bakgrund än 

den svenska majoritetsbefolkningens.60  

 

Även om detta även är en diskussion om valfrihetsmålet kan man se att det svenska är centrumet 

som man förhåller sig till och det visar även att utredarna anser att det är en viss andel som 

krävs för att man ska betraktas som svensk. Andelen är dock en fråga om beteenden och språk, 

samtidigt är detta en fråga om exklusion som baseras på vissa utmärkande drag.  

Vad som syns är en väldigt mångtydig definition av vad som är kultur, utredarna anser 

både att kultur är en del av ett beteendemönster och något som är direkt kopplat till individens 

                                                 
59 Det ska däremot tilläggas att utredarna är kritiska till kategorin ”invandrare” som man anser vara luddig. 
60 Diskrimineringsutredningen - Om hets mot folkgrupp: delbetänkande / av Diskrimineringsutredningen. SOU 

1981:38, (Stockholm, 1981) sid. 55-6. 
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etnicitet.  Det är intressant hur man kallar det invandrarna har för etnisk identitet och det svenska 

för kulturidentitet.  Vad detta bevisar är att svenskheten var centrum och invandrarnas etnicitet 

det som kunde avsägas, det svenska är däremot något kulturellt man och därmed utanför det 

etniska. Utredningen lyften inte fram några konkreta problem när man nämner ”kultur”, det 

finns förvisso indikationer att man föredrar att den etniska identiteten avsägs även om valet ska 

vara i invandrarnas händer.  Däremot medger man att det varierar av sammanhanget vilken 

identitetsuppfattning man känner av, ibland känner man sig mer samhörighet med den 

”ursprungliga etniska grupp” och andra gånger ”en mera svensk identitet”. 

Det visar även tecken även på att det förekommer en tydligt nationalistisk diskurs 

förekommer hos regeringen vid denna tid då det åberopas gemensamma nämnare när man 

skapar samhörigheten. De ”svenska” värderingarna blir här något som är centrerat och andra 

synsätt får anpassa sig efter. Även här skapas en problembild kring ett löst definierat 

kulturbegrepp utifrån den nationalistiska premissen. Däremot är det tydligt att det ”svenska” 

anses vara mer utvecklat än det som kommer utifrån, talet om jämlikhet pekar på detta. Man 

säger inte att jämlikheten är något typiskt för Sverige, men när man ständigt spelar på en 

samhörighet syns det att jämlikheten är en ”svensk” företeelse. Jämlikheten anses då vara en 

central aspekt som ska vårdas och behållas. Utomstående ”kulturer” som inte hyser samma 

tilltro till jämlikhet får inte riskera att omkullkasta detta projekt. Man väljer inte att ställa den 

så kallade sociala jämlikheten i direkt konflikt med en kulturell identitet i det här fallet. Den 

sistnämnda (kulturell identitet) får emellertid inte utvecklas på ett sätt som är skadligt för den 

första.  

IPOK diskuterar invandringens effekter, som man baserar ”ett antal allmänt kända fakta 

och från uppfattningar som – utan att vara vetenskapligt styrkta – delas av många människor.”, 

IPOK fortsätter med att hävda att  

 

[I] det svenska vardagslivet i dag finns representanter för många olika 

kulturer med olika normer och värderingar. De finns i arbetslivet, i skolan, 

överallt där människor möts. Från att ha varit en homogen nation har den 

svenska befolkningen nu inslag av människor från hela världen. I ”vanliga” 

yrken och på ”vanliga” arbetsplatser finns numera människor med de 

ovanliga bakgrunderna.61  

 

                                                 
61 SOU 1983:29, sid. 37-8 
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Som i de tidigare fallen definierar man inte kultur, men i motsats till tidigare så lägger man fram 

två saker som anses ingå i en kultur. Det vill säga ”normer och värderingar”, vad dessa innebär 

förblir dock osagt.  Kultur är samtidigt något som kommer utifrån och som Sverige har blivit 

utsatt för. Det mest framträdande tecknet på det är ståndpunkten att den svenska befolkningen 

har varit mer ”homogen”.  IPOK säger inte när detta anses vara eller vad denna homogenitet är, 

men man anser att ett skifte hade skett och ordvalet visar att Sverige anses i stort sett passivt i 

utvecklingen.  Det svenska står däremot inte utanför ”kultur” av denna anledning, kulturen 

anses vara en del av homogeniteten som nu upphört. På samma sätt så förekommer ingen uttalad 

universalism, men ett homogent Sverige anses vara ett urtillstånd som man ställer sig 

ambivalent till. Det finns dock en underförstådd koppling mellan ”etnicitet” och kultur med en 

dos av exotisering inbäddad i detta tal om ett ”homogent” Sverige.  

Även om det inte sägs rakt ut så finns en tydlig koppling mellan ”representanterna” för 

olika kulturer och de folkgrupp som nu kommit till Sverige. Tillskotten görs till något som står 

delvis utanför det svenska och något annorlunda, detta märks när man talar om ”vanliga” 

fenomen vis-à-vis ”ovanliga” bakgrunder. Däremot är det svårt att vet om de ”ovanliga” 

grupperna anses vara en separat grupp eller en grupp inom den svenska befolkningen. 

Formuleringen ”svenska befolkningen [har] nu inslag av människor från hela världen”, är 

väldigt tvetydig, är ”inslagen” delar av en ny gemenskap eller kilar av en tidigare existerande 

gemenskap eller rent av både och?  

När man talar om stöd till flyktingar menar regeringen att det är viktigt att flyktingarna 

ges stöd i sin anpassning till Sverige, detta ska främst vara genom insatser från de kommunala 

socialtjänsterna. Som så kallade ”särskilda metoder” menar hon att  

 

Det är värdefullt med kommunal person som är tvåspråkig och som har god kunskap 

om flyktinggruppens kulturella bakgrund och flyktingarnas särskilda 

anpassningsproblem. Familjepedagogisk verksamhet borde många gånger kunna vara 

en lämplig arbetsform62   

 

Senare förekommer ett annat resonemang kring kulturbegreppet där det tar en lite annan 

innebörd då Gradin säger att ”kulturliv och kontakt med landsmän är ofta viktigt för 

flyktingarnas möjligheter att finna sig till rätta. Det är dock betydelsefullt med kontakter med 

                                                 
62 Regeringens Proposition 1983/84:124 om mottagandet av flyktingar och asylsökande m.m., (Stockholm, 
1984), sid. 30 
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svenskar och svenska organisationer.”  Därför argumenterar hon för att kommunerna ska ha 

”kultur- och fritidsverksamhet i syfte att underlätta anpassningen”, men kommunerna måste 

bestämma själva hur de vill organisera flyktingmottagandet.63 

Genom att hon talar om anpassning är detta en diskussion om integration, vad som ligger 

bakom problemen med ”anpassningen” anges inte, å andra sidan blir kulturbegreppet snarast 

en del i att göra flyktingar anpassade. Genom att man nämner kontakter möten med landsmän i 

samma mening som kulturlivet och sedan svenskar tar kultur en mer kritisk innebörd. Kultur 

blir något som flyktingarna tagit med sig, det är alltså utomstående, landsmän till flyktingarna 

anses också dela ett ”gemensamt kulturliv” och ”bakgrund”. Svenskarna är å andra sidan väldigt 

ospecificerade, de ställs dock i kontrast till ”kulturlivet”. När man inte talar om kultur när 

svenskar nämns utan bara tillägger det minst lika vaga ”svenska organisationer”, blir det 

”svenskheten” nästintill kulturlöst. Sammantaget blir själva kulturbegreppet tvetydigt genom 

att det både sägs vara utomstående och det som kan möjliggöra en integration. 

 

2.4 Det kulturella närområdet eller det avlägsna Sverige 

IPOK talar om principer för flyktingpolitiken i sin utredning och anser att den ”i första hand 

syftar till att ge bistånd till insatser som gör det möjligt för flyktingar att få skydd och 

omhändertagande i närheten av sina hemländer, helst i länder som ligger inom den egna språk- 

och kulturkretsen.”.64 Även detta är en intressant användning av kultur, språk och kultur anses 

vara sammanhängande och närliggande länder anses ligga nära varandra kulturellt också. På 

det här sättet gör man samtidigt en exklusion av det främmande. Det främmande anses inte 

välkommet på grund av det är just avvikande från det ”svenska”, Svenskheten är i sig inte ett 

normaltillstånd, men det blir referenspunkten som det främmande måste anpassa sig till. I det 

här fallet är alltså inte universalismen direkt uttalad, det är snarast så att de avvikande 

”kulturerna” inte kan utvecklas till den svenska. Svenskheten anses dock inte explicit vara 

längre gången i detta avsnitt. 

Från regeringens sida uttrycker man liknande åsikter och säger att det är viktigt med 

bistånd   

                                                 
63 Regeringens Proposition 1983/84:124, sid 31 
64 SOU 1983:29. Sid. 68. På sid. 110 säger IPOK även att ståndpunkten att bästa lösningen för flyktingar är att de 
får hjälp i grannländer som är ”kulturellt” lika bygger på FN:s flyktingkommissaries uttalanden. Man skulle 
kunna göra en analys av vilka källor som IPOK faktiskt använder för sina förslag, men platsbrist gör detta svårt 
att genomföra. 
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[S]om möjliggör för flyktingarna att få en ny tillvaro i en omgivning 

som i socialt och kulturellt hänseende liknar den de kommer från. 

Hjälp i ursprungslandets närhet underlättar vidare genomförandet av 

frivillig repatriering om möjlighet därtill uppkommer.65 

 

Med detta uttalande gör man kultur till olika entiteter där vissa påminner om varandra och andra 

som de skiljer sig från. Vad som gör en enhet till en kultur anges däremot inte, och det ges ingen 

konkret innebörd. Kultur får dock en exkluderande roll genom att regeringen lyfter fram 

närliggande länder som lika ursprungslandet kulturellt sett vilket gör de lämpligast att ta emot 

flyktingar. Man nämner inte Sverige eller svensk kultur i sammanhanget, men underförstått är 

det mer olikt ursprungsländerna och en mindre föredragen plats för flyktingomhändertagande. 

Flyktingarna görs alltså ovälkomna i Sverige genom kulturen och det hela skrivs i ordalag som 

antyder en kulturell omsorg. Flyktingarnas identitet byggs upp kring kulturen och däri ligger 

deras samhörighet. De behöver inte riskera sociala omställningar om de får det bra i en liknande 

kultur, vilket de skulle råka ut för i Sverige.  

Det som görs implicit i propositionen görs däremot mycket mer explicit i en skrivelse 

regeringen står bakom.  I denna lyfter man fram ett antal metoder för att lösa ”flyktingproblem”, 

regeringen väljer också att för första gången aktivt diskutera begreppet integration i denna 

skrivelse. Angående denna anser regeringen att  

 

Sådan integration kan vara jämförelsevis enkel att genomföra i ett grannland 

på grund av likartade språk, kulturmönster och levnadsbetingelser. Vid 

regional integration anses vidare möjligheterna till repatriering i en framtid 

vara större än efter omplacering i ett ofta avlägset, tredje land.66 

 

Återigen nämns inte Sverige i direkt bemärkelse, men det tredje landet är explicit annorlunda 

ur en kulturell synpunkt som dessutom anges vara på längre avstånd. Liksom tidigare är det 

dock repatrieringen som lyfts fram som det viktigaste i argumentationen. Genom att hänvisa till 

denna så skapas en bild att människor mår bäst i sin egna ”kultur” och Sverige vill bidra med 

                                                 
65 Regeringens Proposition 1983/84:144, sid. 25 
66 Regeringens skrivelse om flykting politik 1984/85:185, (Stockholm, 1985), sid. 8 
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att denna önskan uppfylls, Sverige ska inte heller hindra det. Det blir alltså en fråga om omsorg 

för kulturella viljor. 

 

2.5 En positiv syn på kultur?  

Däremot säger regeringen också att invandringen har medfört en del saker som uppenbarligen 

anses vara positivt. ”Invandringen har påverkat och förändrat det svenska samhället på många 

sätt. Invandrare har genom arbetsinsatser bidragit till välståndsutvecklingen, tillfört Sverige nya 

kulturdrag och vidgat landets internationella kontakter”.67 Även om detta alltså är ett positivt 

uttalande kring invandringen i förhållande till kulturbegreppet förklarar regeringen inte vad 

dessa ”kulturdrag” innebär och hur dessa påverkat välståndsutvecklingen. Sverige tillskrivs här 

en kulturell roll och denna roll är väldigt inkluderande, detta märks när man säger ”tillfört 

Sverige”, kulturdragen har med andra ord utökat något redan existerande. Detta visar också på 

en ambivalens gentemot det kulturella. Liksom IPOK skapar regeringen både en exkluderande 

”kulturalism” och mer accepterande kulturtillförsel. 

 

 

3 Problembilder 

Problembilder har redogjorts för under föregående rubriker, men i en del fall diskuteras 

problem som inte hör till diskussioner kring hur de utomstående ”kulturerna” upprättas och 

hur det svenska förhåller sig till detta. Detta är exempelvis när man diskuterar 

immigrationsmönster och även när man problematiserar mångfaldens följder. Detta är 

däremot en integrationspolitisk aspekt genom att man talar om anpassning och möjligheter för 

immigranter. I detta avsnitt diskuteras främst två aspekter, dels problembilder när man talar 

om individuella immigranter och särskilda grupper inom invandrarkategorin samt hur man 

från främst regeringens håll problematiserar mångfaldens konsekvenser. 

 

3.1 Problem för individer och särskilda grupper 

IPOK skriver att så kallad invandring som skett av nödtvång och de vill försöka begränsa den 

här typen av invandring.  

                                                 
67 Regeringens Proposition 1983/84:144, sid 134 
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[M]igration som har skett av nödtvång har ofta medfört rotlöshet för 

åtminstone den första generationen. Allt eftersom tiden går, förloras mer och 

mer av samhörigheten med det gamla hemlandet utan att banden med det nya 

landet känns så fasta som banden i hemlandet gjorde där. Sättet att leva i det 

nya landet kan t.o.m. innebära en så kraftig förändring att det leder till en 

upplösning av individens tidigare sociala mönster. Följden kan bli kulturell, 

språklig och social isolering, problem med utbildning och i arbetet samt 

svårigheter att upprätthålla goda ömsesidiga relationer till släkt och familj i 

hemlandet – alltsammans psykiska riskfaktorer för individen. 68   

 

Däremot uppmuntras migration som skett av ”verklig valfrihet”. ”När en verklig valfrihet finns 

är migrationen ofta odelat positiv, både för den enskilda individen och berörda länder. En sådan 

migration är ett berikande och viktigt inslag i det internationella umgänget”. Kontentan är att 

tvingad invandring ska begränsas och ”verkligt” frivillig invandring föredras som anses berika 

individ som land. 69. I det här stycket förekommer en tydlig problembild, kultur är förvisso den 

huvudsakliga delen av problemet, det får snarast betraktas som en följd av den tvingade 

invandringen.  Det kulturella ställs här tillsammans med språk och sociala aspekter. Båda 

invandringsmönster som IPOK nämner specificeras inte, men underförstått anses den 

problematiska ”nödtvångsinvandringen” vara detsamma som flyktinginvandring, då båda sällan 

görs av fri vilja. Intressant nog är det individen som står i centrum för problemen, man talar om 

individen som invandrat får stora personliga problem.  

Dessa påstådda påfrestningar anses däremot mellan raderna skapa problem för samhället. 

Tolkningen baseras på att man senare i samma mening nämner arbete och utbildning som även 

om problemen kring dem inte preciseras är viktiga delar av samhället. Samtliga problem som 

lyfts fram bör samtidigt betraktas som integrationsproblem eftersom IPOK anser att 

invandraren har problem med att skapa en koppling till det nya hemlandet och därigenom bli 

en del av landet. Klart står att svårigheterna invandraren ställs inför anses komma utifrån, 

närmare bestämt invandringsmönstret som Sverige implicit står passivt inför. Detta delvis 

eftersom nämns ingenting om svenska förhållanden och skulden till individens problem är 

motivet till flykten inte bemötandet från Sverige. Däremot får Sverige dras med problemen 

invandraren får.  

                                                 
68 SOU 1983:29, sid. 77 
69 SOU 1983:29, sid. 78 
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Under mitten av 1990-talet förekommer en del diskussioner om hur invandrarna lever och 

hur detta påverkar deras integration. En viktig grupp i detta fall är ”utomnordiska kvinnor” som 

har svårt att få sysselsättning. Detta anser regeringen bero på flera olika saker.  

 

Den krympande arbetsmarknaden inom den offentliga sektorn och 

traditionellt kvinnliga jobb har drabbat invandrade kvinnor särskilt hårt. […] 

Detta gäller i synnerhet dem som flyttade till Sverige när de var äldre och 

som har kort skolgång från hemlandet. Många invandrade kvinnor kommer 

från kulturer som inte uppmuntrar förvärvsarbete för kvinnor. Detta kan 

påverka motivationen och ambitionen att utbilda sig och söka sig ut på 

arbetsmarknaden.70  

 

I detta fall så förekommer ståndpunkter att den låga sysselsättningen beror på förutsättningar i 

Sverige exempelvis ”den krympande arbetsmarknaden”, som regeringen helt kort lyfter fram 

som ett förekommande fenomen i Sverige. Å andra sidan förekommer åsikten att utomstående 

faktorer spelar in genom att man nämner att kvinnor ibland kommer från kulturer som inte 

uppmuntrar yrkesverksamma kvinnor. Kultur blir således ett sätt att förklara avvikande 

beteenden. 

 

3.2 Mångfalds- och valfrihetsproblem 

Hos regeringen lyfter man fram både negativa och positiva aspekter när man talar om 

integrationen på ett relativt allmänt plan. Däremot, även om man lyfter fram det positiva så gör 

man det väldigt ospecificerat. Det enda man faktiskt skriver är att integrationen skett utan 

”polarisering av samhället”. Problemen däremot är i förhållande väldigt konkreta och uttalade 

som vi ser i citatet nedan. 

 

Det finns mycket positivt att peka på vad gäller invandrarnas integration i 

det svenska samhället. Sverige har under senare är kunnat ta emot ett relativt 

sett mycket stort antal invandrare från praktiskt taget hela världen. Detta har 

– även om vi kan se problem – kunnat ske utan att det lett till allvarlig 

polarisering av samhället på det sätt som blivit fallet i en del andra länder i 

Europa. 

                                                 
70 Regeringens Proposition 1997/98:16 
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Även om det positiva dominerar bilden finns det brister som måste 

uppmärksammas. Invandrare har t.ex. en högre arbetslöshet. De bor ibland 

sämre. Det förekommer utan tvivel fall av etnisk diskriminering, inte minst 

i arbetslivet. Vissa grupper av invandrare är inte delaktiga i samhällsliv och 

samhällsbyggande i samma omfattning som infödda svenskar. Det finns 

tecken på främlingsfientlighet delvis beroende på bristande insikt och rädsla 

för det okända. kanske bottnande i oklarhet om vad främmande kulturer och 

vår ambition om ''valfrihet" i invandrarpolitiken står för.71  

 

Även om med andra ord är väldigt explicit i vilka problem som finns verkar man inte anse att 

alla problem har externa förklaringar. Regeringen skriver exempelvis att främlingsfientligheten 

kan bero på en rädsla för det okända. Å andra sidan anser regeringen att vissa invandrare inte 

är särskilt inblandade i samhällslivet eller ”samhällsbyggandet”. Man lägger ingen direkt skuld 

på invandrarna i sig för detta ”uteblivande”, men regeringen säger inte heller att det beror på 

faktorer i Sverige. När man även poängterat tidigare att invandringsfrågor är en angelägenhet 

för alla och att man önskar ha jämlikhet är det tydligt att man nästan kräver mer engagemang 

från invandrarna. Denna mening ställer också upp en tydlig skiljelinje mellan invandrares 

beteenden och inhemska människors. Förvisso så menar man inte att bristen på inblandning 

gäller alla invandrare, men man pekar ut avvikande beteenden väldigt explicit. Detta trots att 

regeringen själv verkar vara emot främlingsfientlighet och menar att Svenskar ibland har 

”bristande insikter i främmande kulturer”. 

I regeringens diskussion kring valfrihetsmålet behandlas också problem och konflikter 

men regeringen ställer sig ambivalent i denna fråga. Man väljer att inte ge en klar åsikt om 

konflikternas natur och inte heller hur de ska lösas. Ibland så är det svårt att till och med se vad 

regeringen själv argumenterar för. Diskussionerna är däremot främst förekommande i avsnittet 

om ”mångfalden i Sverige”, detta avsnitt inleds med att nämna Sverige som ett ”mångkulturellt 

samhälle”. Genom att referera till ett odefinierat ”vi” menar regeringen att positiva och negativa 

innebörder av mångfald förekommer växelverkande.  

 

Som om det var en självklarhet säger vi ofta att mångfalden är bra och 

positiv, men i det dagliga livet kan mångfalden vara förenad med bekymmer 

och problem. Det finns flera exempel på detta från diskussionen om 

valfrihetsmålet. Så länge som kultur är liktydigt med folkloristiska inslag 

                                                 
71 Regeringens Proposition 1990/91:195, sid. 74-5 
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som sång, dans och nya matvanor är allt gott och väl, vi tycker att 

mångfalden är berikande, men när det blir tal om olika syn på 

barnuppfostran, utbildning, religion, umgängesvanor. etc. börjar vi snart tala 

om gränser.72 

 

Regeringens egen ståndpunkt i frågan förblir däremot osagd, det ”vi” som refereras till är dock 

troligtvis en form av föreställd konsensus bland majoritetsbefolkningen. Man målar däremot 

upp två olika sidor av mångfalden och gör den sistnämnda till ett område för konflikt.  

Konfliktbilden blir ännu mer explicit senare, när regeringen anser att mångfald per 

definition är problematiskt, samtidigt som argument för mångfalden nämns. Detta blir alltså 

ytterligare ett tecken på regeringens ambivalens. 

 

Vi måste utgå från att mångfald är svårt och ofta konf1iktfyllt. 

Konfliktlinjerna finns inte bara mellan etniska grupper och majoriteten utan 

också mellan de etniska grupperna och inom dem. Att det inte finns några 

lättköpta teser om mångfalden är en viktig insikt. Vi måste lämna den alltför 

ofta idylliserande och romantiska beskrivningen av det mångkulturella och 

välja en mer realistisk utgångspunkt. Det finns många andra mindre ytliga 

skäl för att vilja bygga ett mångkulturellt samhälle. Inte minst är historien 

full av exempel på att mångfald skillnader och olikheter är en utmärkt miljö 

för nya idéer och kreativitet. 73 

 

Varifrån mångfaldsproblemen faktiskt kommer undviker regeringen å andra sidan att nämna. 

Eftersom man tidigare talade om homogenitet och dess upphävande i Sverige är det troligt att 

mångfalden i sig är förklaringen till varför mångfalden kantas av konflikter. Samhället har med 

andra ord förlorat homogeniteten som gav stabilitet och är nu heterogent. På så sätt blir alltså 

det externa faktorer som skapat konflikten. Däremot utifrån vad som regeringen sagt tidigare är 

homogenitet bland invandrande grupper och till viss del ”svenskarna” något som inte är 

önskvärt heller. Exempelvis ville regeringen undvika etnocentrism som skulle ge upphov till 

segregation. På det sättet är homogenitet inte lösningen, men detta kan bero på att nu när Sverige 

har många grupper inom sina gränser är fullständig homogenitet svår att uppnå. Man kan säga 

att det inte går att vrida tillbaka klockan till det tidigare ”homogena Sverige”. 

                                                 
72 Regeringens Proposition 1990/91: 195, sid. 84. 
73 Regeringens Proposition 1990/91: 195, sid. 84. 
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Det blir en direkt fråga om integration när man nämner en debatt angående ”förhållandet 

mellan etnisk pluralism och strukturell integration/assimilation”. Här menar regeringen att det 

huvudsakliga ämnet ”hur majoritetssamhällets uppmuntran och stöd rör kulturell mångfald 
påverkar invandrarna socialt, ekonomiskt och politiskt.” Till detta kommer givetvis olika 

grupperingar och i propositionen identifierar man tre stycken varav två är i ett motsatspar. 

 

På den ena sidan finns de som menar att lösningen på vad man ser som 

invandrarnas svårigheter och problem är att stödja och uppmuntra de etniska 

grupperna. 

På den andra finns de som menar att ett sådant samhällsstöd som 

inriktas på livsstilar – dvs. på bevarandet av kulturer – inte råder bot på social 

och ekonomisk diskriminering utan snarare bidrar till att invandrarna hamnar 

i botten på den sociala rangskalan. Levnadsstandard och välfärd ökar inte 

automatiskt av att man uppmuntrar etniska gruppers olika livsformer. 

Somliga i den här debatten menar att en betoning av invandrares kulturella 

identitet inte är annat än en ny form av rasism eftersom man döljer 

strukturella orättvisor och förhindrar social och ekonomisk framgång i 

samhället. De menar att man i stället skall satsa på att ge invandrarna bättre 

livschanser. dvs. ge dem bättre och med majoriteten likvärdiga möjligheter 

till arbete, utbildning osv.74 

 

Vad som är intressant med citatet är att regeringen inte framför en egen åsikt utan endast 

refererar till olika grupperingar som man inte namnger. Möjligtvis är detta för att regeringen 

vill upprätthålla en bild av acceptans för mångfalden och på samma gång poängtera att man ser 

problem i mångfalden.  

När regeringen beskriver kulturell mångfald ger man å andra sidan kultur en roll då man 

säger att diskussionen handlar om hur mångfalden påverkar invandrarna socialt, ekonomiskt 

och politiskt. Rollen kultur får är alltså att en faktor som påverkar levnadssituationen bland 

invandrare. Regeringens odefinierade ”vi” återkommer i ett stycke där man framför ytterligare 

ståndpunkter, men det är oklart vem som framför dem.  

 

Vad vi kan se många exempel på i Sverige är att sådant som egentligen är 

strukturella problem ofta förklaras i termer av kulturella skillnader och 

                                                 
74 Regeringens Proposition 1990/91: 195, sid. 85. 
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olikheter. I vår önskan att visa att vi är generösa och välvilligt inställda till 

andra kulturer sätter vi ofta etiketten "kulturmöten" eller "kulturkrockar" på 

dessa problematiska situationer. Vi betonar med andra ord kulturell rättvisa 

på den sociala rättvisans bekostnad på ett sätt som inte gagnar framväxten 

av ett gott mångkulturellt samhälle. När de verkliga problemen förblir 

osynliga för oss kan vi inte lösa dem med adekvata åtgärder. Dessutom blir 

vår uppfattning om invandrarnas kulturer förvrängd och förenklad och 

invandrarna blir förknippade med problem.75 

 

På ett sätt verkar regeringen anse att invandrares ”kulturer” inte är ett problem och det verkliga 

problemet ligger i strukturer (troligtvis i samhället). Här blir kulturbegreppet som förklaring 

något man riktar kritik mot, regeringen verkar tycka att användningen av kultur i en 

problemformulering är ett sätt från svenskt håll, det odefinierade ”vi”, att skapa en falsk bild av 

generositet och välvilja.  

På samma sätt slår man ifrån sig skiljelinjen mellan ”kulturell rättvisa” och ”social 

rättvisa”, vilket regeringen ironiskt nog argumenterade för själv tidigare. Detta gjordes tydligast 

när man diskuterad valfrihetsmålets begränsningar och liknande.  Att man uttrycker sig på detta 

sätt är väldigt intressant, i synnerhet i ljuset av som sagts tidigare. Däremot är regeringen utan 

tvekan är fortfarande villig att använda kulturbegreppet i diskussioner om invandrare, detta 

eftersom man i sista meningen faktiskt skriver ”vår uppfattning om invandrarnas kulturer”, det 

existerar alltså ett antal kulturer bland invandrarna. Det som regeringen verkar vända sig emot 

är att göra det till orsaken till problemen. Utifrån detta stärks även regeringens ambivalens i 

dess hållning kring kulturbegreppet och vilken roll det har.  

 

 

4 Avslutande diskussion 

I den här uppsatsen har jag genom en diskursanalys studerat hur kulturbegreppet använts i den 

integrationspolitiska diskursen under 1980-talet och 1990-talet. Integrationspolitiken har i den 

här uppsatsen betraktats som en väldigt viktig del i skapandet av nya medborgare bland 

invandrare och i detta sammanhang har kulturbegreppet varit ett ständigt återkommande 

begrepp.  Huvudfrågan i denna uppsats var ”Hur fungerar och verkar kulturbegreppet i den 

                                                 
75 Regeringens Proposition 1990/91: 195, sid. 86. 
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integrationspolitiska diskursen?” Klart framstår att kulturbegreppet har fungerat på många olika 

sätt genom tidsspannet, men det har för det mesta varit i samma tankebanor hela tiden. En sådan 

tankebana är kulturbegreppet som utpekare av avvikelser hos immigranter gentemot det 

”svenska” beträffande synsätt och lagstiftning genom att de beskrivits som ”kulturella uttryck” 

De kulturella uttrycken fördömdes ofta genom att påpeka dess avvikelser och referera till 

”grundsyn” i lagen och humanitära principer. Exempelvis fördömdes barnäktenskap genom att 

det ansågs uppmuntra till samlag med minderåriga. Detta skapade en form av nationalism där 

man åberopade gemensamma värderingar och beteenden och gjorde avvikande beteenden till 

främmande och annorlunda. Utomstående företeelser fick därigenom anpassa sig till det 

svenska. Samtidigt ville man från de lagstiftande instanserna få det att framstå som en 

valmöjlighet hos immigranter, de fick antingen behålla sin egna kultur eller acceptera den 

”svenska kulturen”, det vill säga valfrihetsmålet.  Denna tvetydiga inställning gentemot 

avvikelser förklarades med en strävan att upprätthålla jämlikhet i det svenska samhället.   

Det andra sättet som kultur opererade var genom identitetsskapande, detta var främst när 

man skulle definiera olika grupper av immigranter, men även som ett immigrerande kollektiv 

som ställdes emot ”majoritetssamhället”. I stort sett alla andra identiteter som man valde att 

tillskriva immigranter blev underordnade den ”kulturella tillhörigheten” som beroende på 

omständigheter kunde var mer eller mindre rigid. Genom att göra kultur till identiteten framför 

andra kunde man beskriva närliggande länder som likartade utan att använda sig av det mer 

nationalistiska termen etnicitet. Detta gjorde att Sverige implicit annorlunda ur immigranternas 

synvinkel. Svenskheten beskrevs emellertid växelvis som en kultur eller ett tillstånd utan en 

kultur. Sverige lyftes initialt fram som ett tidigare homogent land som blivit mer heterogent, 

men denna formulering upphörde i sinom tid och ”ett Sverige med mångkultur” blev det 

föredragna ordet i början av 1990-talet för att slutligen landa i ”den kulturella mångfalden i 

Sverige”. Förskjutningen i begreppen lyftes ofta fram att de tidigare orden fått alltför många 

innebörder, vilket kan utläsas som att lagstiftare eftersträvade att ha en begreppsapparat som 

var normativ utan tvetydiga innehåll. Däremot var man försiktig att sällan ge några konkreta 

definitioner på kultur och vad som utmärkte en viss typ av kultur (svensk som utomstående) 

även om man ofta talade om olika kulturer. 

Kulturbegreppet gjorde sig slutligen till känna när man diskuterade problem. Men å andra 

sidan var det inte nödvändigtvis kultur i sig som ansågs vara problemet. Ibland var det 

strukturella problem och ibland främlingsfientlighet, kultur var däremot ett flitigt refererat 

begrepp i dessa diskussioner.  Regeringen lyfte exempelvis fram kultur som något vissa ansåg 
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vara problemet, men utan att ge sin egen ståndpunkt. Faktum är att man genomgående sällan 

redogjorde för sin egen åsikt om problemens ursprung och deras eventuella motmedel utan 

endast refererade till en underförstådd konsensus genom ett upprepat ”vi” eller ospecificerade 

aktörer. Deras negativa åsikter presenterades dock ofta och i detaljerade ordalag, men positiva 

åsikter fick väldigt knapphändiga referat som inte gick in på detaljer. Samtidigt var problemen 

en angelägenhet samhället i sin helhet, exempelvis skulle ”den kulturella isolering” en flykting 

kunde uppleva leda en svårare integration (som ofta ansågs vara ett samhälleligt ansvar).  

Problemen ansågs ligga i immigrantens motiv till flytten och dess följder vilket därmed förlade 

problematiken utanför svenska politiska beslut och kulturbegreppet bäddades in som ett av 

hindren i integrationsprocessen.  
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