


Demokratisering av främlingen och 
främlingskapets universalisering — 
pluralism som humanismens 
befriare? 
Kenneth Ritzén 

En av vår tids kärnfrågor är att reda ut varför inte alla känner sig be
kräftade i sina liv. Varför är Sverige idag främlingslandet för så många? 
Varför uppfattar så många att de förlorat sitt riktiga land, även utan att 
vara flyktingar eller migranter? Varför hamnar alltfler i marginalen? 
Varför sprids så mycket förlorarkänslor? Varför har så många behov att 
utpeka andra till främlingar? Varför skaffar så många självkänsla och 
värde på andras bekostnad? Varför utestängs så många från svensk
heten? Vilka skapar och vilka blir främlingar? 

Integration är ett nyckelbegrepp i svenskt demokratiarbete och har 
varit vägledande för såväl barn- och ungdomspolitiken som jämställd
hetsarbetet, handikappfrågorna, äldrevården och invandrarpolitiken. 
Den officiella grunden har varit en humanistisk människosyn med be
toning på likvärdighet, varje individs oersättlighet, rätten till frihet, 
självbestämmande. Varje människa är unik, med ett icke-förhand-
lingsbart värde — oavsett hennes yttre förhållanden, fysiska tillstånd, 
intellektuella duglighet, moraliska halt, ekonomiska nytta, kulturella, 
religiösa, etniska, språkliga hemvist. 

Dessa ideal handlar om aktningen för människan. Vi är något mer än 
vårt omedelbara samhälleliga värde, än vår kapacitet för stunden, än 
våra sociala tillkortakommanden. Vars och ens människovärde vilar på 
detta. Visserligen hamnar vi i våra praktiska liv alltid i mörkret bakom 
idealens lyskraft, men vår solkiga vardagsbanalitet vinner en lyster varje 
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gång vi i handling väljer att vara inspirerade av dem. Så länge det finns 
spår av denna människosyn i vår vardag så lever humanismen, demo
kratin, tillförsikten, framtidstron. Beroende på var vi går in i aktuella 
samhällsfrågor så finner vi olika mått på de humanistiska idealens när
varo i svensk vardag. Knappast någon av oss lever våra ideal fullt ut, var
ken på strukturell, allmänpolitisk nivå eller i våra konkreta möten runt 
torg, arbetsuppgifter, måltidsbord, sjukbädd, kassaapparater. 

Den bästa gåva vi kan ge är bekräftelsen av varandras människo
värde. Att erkänna någons värde är att bekräfta att hon är värd att 
mötas, ses på, lyssnas till, litas på, minnas, frågas efter, saknas. Värd att 
leva. I detta sken handlar integration om att ömsesidigt och jämbör
digt ge plats åt varandra. Detta har inget med invandrare eller främ
lingar att göra. Frågan är generell och allmänmänsklig. Snarare har vi 
att göra med människovärdets paradox: Enligt idealen — humanism, 
kristen, judisk, islamisk, buddhistisk etik, FN:s konvention om bar
nets rättigheter — har varje individ ett oavvisligt värde. Paradoxen är 
att dessa "objektiva" och "eviga" värden inte betyder något i vardagen 
om det inte finns någon som är beredd att ge mig detta människo
värde, vare sig hon är enskild individ, medverkar i det vardagsklimat 
som omger mig, eller översatt sin personliga vilja i strukturella politis
ka och ekonomiska prioriteringar. Höga ideal körs lätt över av värde
ringar, samhällsanda och långsiktiga värdeförskjutningar. 

Med dessa frågor på agendan — som kretsar kring demokrati och 
etik på individ-, grupp-, institutions-, strukturnivå — är det angeläget 
att reflektera över mekanismer runt främlingskapande och främling
skap. Denna volym om gångna tiders främlingskapande i svensk var
dag är ett tidens tecken. Okade främlingskänslor och förvirring runt 
egen identitet har sedan en tid tillbaka inspirerat människor att leta 
efter historiska perspektiv. Renässansen för historieintresset är ett 
magnifikt inslag i aktuellt letande efter gångbara utvägar i en rad sam
hälleliga och värdemässiga bryderier. Det handlar om behovet att 
börja om igen när den egna invanda "självklarheten" inte längre gäller. 
Vardagens och vardaglighetens tillstånd av tiygg förutsebarhet har 
försvunnit. Det gungar under fötterna. 

Detta är ett globalt fenomen och handlar om mycket sammansatta 
förändringsprocesser. En nervfråga är: Hur skall jag vara för att vara 
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autentisk, äkta, lojal mig själv, maximalbli älskad och respekterad, ha 
kontroll över min framtid? Frågan är tveeggad. A ena sidan är den evig, 
oundviklig för varje människa i hennes letande efter identitet och vux
enhet. A andra sidan blottar den en existentiell ansträngning som kon
ventionell loj förutsebar vardaglighet inte ger oss beredskap att axla. 
Resultatet blir lätt att det egna identitetsarbetet inflammeras av mer 
eller mindre omedvetna och ordlösa mekanismer. Den mest banala — 
och därför mest spridda? — är att skaffa identitet och självkänsla på 
andras bekostnad, alltså att utköra andra till främlingar.Tegler pekar 
på ryktesspridningens funktion att stärka den egna gruppkänslan — 
vare sig det är häxan, invandraren eller till exempel den nyanställde 
som får denna självlegitimerande funktion. 

Ju fler det är i en tid som inte har tydliga svar på frågan om hur man 
skall vara, desto mer förvirrade blir samtalen runt frågorna om indivi
duell och kollektiv svensk identitet. Här befinner vi oss sedan kort tid. 
I denna förvirring ligger en befrielse. Men vägen måste i så fall gå 
via genomskådandet av konventionellt identitetsbygge i termer av 
vi-dom, naturlig-onaturlig, bättre-sämre, fri-förtryckt, modern
medeltida, överlägsen-underlägsen, makt-maktfråntagande, kränk
ning, avhumanisering, självrättfärdiggörande. I Teglers volymbidrag 
talas om att det utvecklades "en hel doktrin" för att legitimera häx-
jakten. I vår egen tid får inte sällan invandrare i allmänhet och musli
mer i synnerhet erfara ett liknande hopkok av utestängande attityder. 

Svensk historia har kretsat runt kategoriseringen av olikheterna i 
lokalsamhället med hjälp av hierarkiska, exkluderande begrepp. Bidra
gen i denna volym ger exempel på sådana mekanismer, med funktion 
att stärka den kollektiva identiteten i lokalsamhället. Under efterkrigs
tiden har svensk demokrati i ytterst hög grad kretsat runt en nationell 
identitet och en idealisering av "vår" homogenitet uppfattad som 
moraliskt bättre än "dom", det vill säga utlänningarna. Edquist ut
vecklar temat om nationalstaten som ideologisk konstruktion. Vi-
och-dom-tänkandet är i och för sig inget märkligt för ett national
statsbygge. Dilemmat är att de flesta svenskar ännu inte problematise-
rat denna elitistiska själv- och omvärldsbild. De flesta har inte gett sig 
in i den civilisationskritik som krävs för att till exempel genomskåda 
det egna yrkets inbyggda maktutövning vad beträffar syn på familj, 
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fostran, pedagogik, självständighet, frihet, könsroller, sexualitet, 
nakenhet.Thorés bidrag om högadeln är ett liknande exempel på hur 
den som har formuleringsföreträde och maktövertag uppfattar sin 
egen särart som naturlig och onödig att ifrågasätta. På samma sätt 
visar Björkman hur vårdexperter utkorar "deras" farlighet som förkla
ring till "vårt" (dolda, icke erkända, omedvetna, välmenande?) makt
övergrepp. Själv talar jag om omsorgsförtryck. 

Bristande maktperspektiv ger plats för moraliseringar och kultur-
mystifieringar, till exempel kring aggressivitet, asocialitet, motiva-
tionslöshet, skolk. Praktexempel på detta är pojkars och unga mäns 
verbala och fysiska våld. Alltför ofta finner man förklaringar i "deras 
kultur/religion/kvinnosyn" i stället för att se samspelet mellan makt-
löshet/marginalisering/låg status och kompenserande, revanschistisk 
överlevnadsstrategi. I kontrast härtill sätter Ney in glåpord i ett makt
perspektiv och Björkman påtalar att man (omedvetet) väljer att bli far
lig och våldsam som en reaktion på marginalisering. Geschwinds 
bidrag handlar mycket om vaktslåendet runt den kollektiva hedern 
som reaktion på att individen inte möter respekt för sin egen person. 
Det finns många paralleller mellan studentens kränkthetskänslor inför 
borgarens överlägsenhet och dagens "andra generations" upplevelser 
att leva i en kokong av fördomar. Som för studenten kan nästan vilken 
obetydlig händelse som helst utlösa en ackumulerad känsla av kränkt 
självkänsla. 

Den moderna svenskhetens idealisering av den enhetliga kulturen 
har varit starkt knutet till ett unikt samhällsexperiment. "Modern" lik
ställs med "harmoni". Ordning, rationalitet, civiliserat uppträdande, 
planerande, problemlösning skall sudda ut allt gammalmodigt och 
irrelevanta konfliktkällor — till exempel religion, etnicitet, språkvaria
tion, nomadism (jämför Ney om kringvandrande), lokala lojaliteter. 
Kultur och svenskhet tolkas som något enhetligt. Mentaliteten är be
släktad med den klassificeringsiver Björkman talar om. 

Denna nationalstatens normalitets- och harmonilära skärps av den 
djupt rotade inställningen av att "vi" i Sverige "kommit långt" i en rad 
angelägna frågor. "Andra" har inte kommit lika långt i frågor om barn, 
sexualitet, jämställdhet, konflikthantering. Eftersom "vi" är förebild 
för andra finns det ingen anledning att problematisera varken eget 
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identitetsbygge eller bilden av "de andra". Vardagen kan fortsätta 
lunka på i trygg, icke-reflekterande förutsägbarhet. "Dom" skall — 
eller åtminstone bör— bli som "vi". Stormaktstidens kollektiva myt att 
svensk urkultur är alla kulturers vagga har under efterkrigstiden ersatts 
av att svensk vardag är alla civilisationers mål. Det finns många paral
leller mellan Floréns valloner, som idealiserats till symboler för det 
framtida samhället och dagens idealisering av rationalitet, arbetsförhet 
och sekularism som tecken på modernitet. 

Mekaniken i denna lära om den svenska harmonin blir att det främ
mande förflyttas utanför nationens gränser. Utlandet är Landet 
Annorlunda, icke-vi, vår motbild, det negativa beviset på egen för
träfflighet. "Vi" är likadana, entydiga, onödiga att dela in i grupper. 
Hos oss finns varken klasser eller sinnesslöa. Intressant nog talar 
Björkman om att myndigheterna ville gå före med gott exempel. Vi 
har inga konflikter längre. Ingen behöver bråka. Bråk och konflikt är 
tecken på dålig moral, otacksamhet och omodernt beteende. Allt är 
fred och solidaritet, trygg förutsägbarhet. Såväl ironi som patos är 
opassande i Landet Lagom. 

I och med att Sverige blivit invandrings- och asylland har utlandet— 
"dom", de främmande — kommet hit. Detta ger problem. Dom kom
mer hit med annorlunda-skap och icke förutsägbarhet. "Deras kultur", 
deras främlingskap, ger oss problem ända tills att dom anpassat sig klart 
till våra vardagsliv. Det ligger nära till hands att mena att "dom" haft tur 
att komma till "oss", att "dom" får chansen att lära sig ett modernt liv. 
Solidariteten är villkorlig: Var tacksam! Acceptera och vi accepterar 
Dig! Kläd av Dig Din främmande kultur, åtminstone utanför hemmet, 
så släpper vi in Dig i folkhemmet — där det ryms blott ett folk; de natur
liga. "Deras" annorlundaskap är det "synd om", eller så är det ett regel
rätt hot mot "vårt". Deras män, särskilt muslimer, är ett hot och deras 
kvinnor är det synd om. Likheten i maktstrategin mellan Björkmans 
"sjuka" (våldsamma män, hjälplösa kvinnor) och dagens muslimer blir 
uppenbar. Om sådant präglar utvecklingssamtal, elevvård, socialarbe
te, yrkesrekrytering är det inte underligt att man som invandrare känner 
sig utestängd efter 30 år i landet. Eller att sverigefödda snarare ser sig 
som invandrare eller utlänningar — som en revanschistisk reaktion på 
att aldrig bli mer än "andra generation invandrare". 
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Majoritetens maktutövning gentemot minoriteter varierar. En stra
tegi är att utpeka "dom" till en negation av "oss". Karlsson ger ett kon
kret exempel i Björnståhls teknik att ladda Turkiet som ett upp och 
nedvänt Europa. En radikalisering är att ladda detta främlingskap 
med en hotbild. Idag är det muslimerna som får fungera som tydligt 
hot. Eller så kan "vi" bjuda på att "deras kultur" är berikande resurs för 
produktionen, musikutbudet, mathållningen, arbetslivets kreativitet. 
Idag blommar det upp över landet detta sentimentala erkännande av 
"deras" nytta för "oss". "Skapande mångfald" heter det. "De nya svens
karna" står för mångfald. Detta liknar brukspatronens överlägsna tole
rans — som den hierarkiskt underordnade alltid avskytt. Exotise-
ringen och moraliseringen är kvar, med omvända tecken. "Dom" är 
laddade med positiva värden, men de är alltfort främmande, icke-vi. 
De främmande bekräftar vår godhet. 

Upplysta svenskar och officiell politik har ofta brukat denna 
maktstrategi att låta minoriteten fungera som gisslan. Samhället förser 
minoriteter — åtminstone dem man sanktionerat — med viss utstyrsel 
för att därefter kunna visa upp sin egna förträfflighet. Här är vi toleran
ta, mångkulturella. Minoritetens rättigheter blir ett "skyltfönster" åt en 
häpen omvärld. Så har hemspråksreformen fungerat, om än aldrig sjö
satt till fullo. Så har också invandrarorganisationerna fungerat, liksom 
språkredaktionerna på radio och TV. I hög grad har kulturkompetenta 
inom förvaltningarna suttit som gisslan. Det nyss inrättade sametinget 
verkar få samma funktion. Inrättandet kan ses som en manöver att dels 
tillfredsställa samerna, dels förnöja FN och EU. I ett maktperspektiv 
mest som ett inte särskilt förpliktande spel för gallerierna. Maktstruk
turerna kvarstår ju. Överhuvud finns det idag en trend bland politiker 
att delegera integrationsprocessen till invandrar-föreningar — i hög 
grad skapade som exotisering av olikheten. Delegeringen vilar också 
på en homogenisering av respektive invandrargrupp efter etniska och 
språkliga kategoriseringar, så att frågan om föreningarnas representa
tivitet utmönstras. 

Exotisering av olikheten, hierarkiseringen mellan "svenskt" och 
"osvenskt", liksom kvantifiering av identitet till något statiskt och en
tydigt har lett till assimilationstryck och uppslitande lojalitetskonflik
ter för många. Invandrare som lever i främlingslandet ställs inför 
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särskilt svåra val i sitt identitetsarbete. Om "svenskt" värderas högre än 
"invandrat" är det lätt att frestas ta avstånd från allt lågstatus. Lika 
frestande är att ta avstånd från "dom" som har mage att tillskriva "oss" 
negativa värden och frånta "oss" positiva värden. Många fastnar i valet 
mellan "svenskt" och "eget". De har därmed fastnat i samma homo
genitetskrav som konventionella svenskar. Identitet är entydig, ett 
nollsummespel. Antingen eller. 

Sedan finns det de som söker kombinationer, kompromisser, kom
plementeringar. Det är i dessa led som vi har "den nya svenskheten" i 
mer kosmopolitisk och humanistisk bemärkelse. Dessa både-ock-
människor, ser att "kulturmöte" betyder framfödandet av något helt 
nytt för båda parter inblandade — majoritet och minoritet. Det är i 
dessa led kreativiteten flödar. Man letar sig fram till källsprången i 
svensk och egen kultur och öser ny fräschör över vardagen — vare sig 
det handlar om att hitta sin vuxensexualitet, skapa en ny trovärdig 
föräldraroll, möta svensk pedagogisk miljö, begripa vikten av föräldra
möten, koda ordlösa förväntningar hos arbetsgivare, kollegor, gran
nar, det motsatta könet och så vidare. Exempel på dessa nya identiteter 
finner vi särskilt hos de uppväxande unga, bland annat hos de musli
mer som ser "islam" och "svenskhet" som siamesiska tvillingar — idea
len bekräftar och stärker varandra. Det finns en fascinerande parallell 
till Floréns exempel om de genuina nyskapelser som skedde i och med 
mötet mellan vallonskt och uppländskt. Det som idag pågår bland till 
exempel muslimer i Sverige är att frilägga hur svenska och islamiska 
ideal i en rad aktuella samhällsfrågor bekräftar varandra. Muslimer 
anför till exempel etik, arbetsmoral, samhällsansvar, ekologi, nykter
het, tålamod, impulskontroll, jämställdhet, utbildning, intellektuell 
ansträngning som "typiska" värden. Se där en lansering av sig som 
legitimt "modern" och svensk! Blancks volymbidrag aktualiserar det 
innovativa i svensk-amerikansk identitet som skild från såväl "svenskt" 
som "amerikanskt". Jag kallar dessa identitetsförnyare för binde
strecksmänniskor. När två identitetsarv syntetiseras så skapas något 
aldrig tidigare skådat. 

Sådana bindestreckmänniskor är ett hot mot dem som ser valet stå 
mellan en identitet och en annan, försvenskning eller fasthållande vid 
"det egna". Också de inom majoriteten som vill fortsätta ha minorite-
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ter som avvikande och annorlunda provoceras av dessa kombinationer. 
Vill man ha gränsen mellan eget och främmande längs en nationell/ 
etnisk/religiös gräns så blir identitetsbygge utifrån upplevelsen att 
man snarare har ett otal gränser inom sig som både ett hot och ett art
fel. Om identitet är statisk, ett nollsummespel, allt eller inget, så blir 
denna blandade skvader ett hot mot den konventionella kategorise
ringens förutsägbara och hierarkiska trygghet. 

Det avgörande är att konventionellt identitetsbygge utmanas både 
för svensk majoritet och invandrade minoriteter. I vår internationali-
serade värld kan vi inte undgå varandras stereotypier och kategorise-
rande exkluderingar. Detta är av godo, eftersom det provocerar fram 
en självrannsakan runt den egna identiteten. Sammanbrotten för all 
slags harmonilära — nationell, etnisk, religiös — kan i sig stärka de
mokratins och humanismens värden. Men detta "gungande" under 
fötterna på konventionell identitet — byggd på att självkänsla fås på 
an dras/främlingars bekostnad — väcker starka försvarsreaktioner. Vad 
vi ser idag är att många tyr sig till en rigidisering av konventionell 
själv- och omvärldsbild, till exempel i sina föreställningar om "svensk
het", i en tid då allt fler inser omöjligheten i att bygga identitet runt en
tydiga kategoriseringar. Här har vi vår tids paradox: Precis när vi har 
chansen att krypa ut ur gamla schabloniseringar om "vi" och "dom" så 
får sådana kategoriseringar en renässans.Tydligast exempel är biolo
gismens pånyttfödelse och utmålandet av ett förestående "civilisa
tionskrig". 

Många som vill slå vakt om humanism och demokrati sviker, i bästa 
välmening, sina egna ideal i skuldbeläggelse av "invandrarna" i allmän
het och "muslimerna" i synnerhet. Dom kommer hit och hotar våra ideal. 
Effekten av gungandet under fötterna blir alltså att många rigidiseras i 
sin konventionella uppfattning om vad som är rätt och riktigt. Det är 
alltså inte blott "rasisterna" som faller i denna identitetsfälla. De är en
bart den mest extrema varianten, lätt att beskäftigt peka finger åt. 
Maktövergreppet blir mycket mer svårupptäckt och försåtligt — och 
därför icke diskuterat — när man exempelvis hänvisar till barnets bästa, 
rätten att välja, den goda sexualiteten, kampen för jämställdheten som 
oproblematiska och entydiga ideal. Vi kommer nära det svårupptäckta 
omsorgsförtrycket. 
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Ett i yrkes- och institutionssammanhang avgörande exempel på 
rigidisering är den existentiella utmattning som på senaste år drabbat 
många offentliganställda. Orsakerna är flera till denna process som jag 
kallar de goda krafternas utmattning. Den beror inte minst på nedskär
ningar, organisationsförändringar och förskjutningar i samhällsdebatten. 
En effekt blir att empati och motivationen till individualisering urhol
kas. Man orkar inte leva sig in och anpassa metoder, utan frestas skuld
belägga den andre (eleven, klienten, arbetssökanden, muslimen). Dom 
år jobbiga, måste ta ansvaret, ska inte daltas med, får inte isolera sig i sitt 
eget. Vi måste vara tydligare i våra normförmedlingar. Det är inte bara vi 
som ska anpassa oss och vara toleranta, ocksåvi måste kunna få ställa krav. 

Denna humanismens och professionalitetens urgröpning hämtar 
legitimitet från såväl det allmänt hårdnande samhällsklimatet som 
från nya managementteorier men också från rapporter om integrering 
och mångkulturalitet — inte minst producerade av "invandrare". Bud
skap som i grunden kan vara relevanta blir lätt förvrängda till en slags 
"klientfascism" vid praktisk tillämpning ute i verksamheterna. I mitt 
arbete som personalutbildare träffar jag många som kommit till insikt 
om hur de själva vandrat från idealistisk solidaritet till benhård intole
rans inför "deras" annorlundahet. Jag har förvandlats till elak tiger. 

Att så många idag känner sig kränkta av svensk institutionsvardag 
handlar alltså om bristande reflektion runt vilka etnocentriska, katego-
riserande och exkluderande värdegrunder som metodik, analys och 
åtgärder vilar på. Men risken för avhumanisering drabbar också majo
ritetsbefolkningen alltmer. Detta hör bland annat ihop med markna-
diseringen av den offentliga sektorn. Det finns en hel uppsättning 
försåtligt vällovliga axiom i de nya management- och organisations
teorierna, med rötter i näringslivets villkor. Till och med talet om att 
"lita på klientens egna resurser" kan leda fel. A ena sidan kan resone
manget gömma spariver och sviktande skattefinansierad solidaritet. 
Tidigare trygghetsansvar avpolitiseras och delegeras till individens 
ansvar, privatsfären, nätverk, civilsamhället. A andra sidan kan det 
smyga in ett moraliserande krav att inte misslyckas och att själv reda ut 
sin misär. 

Vad vi här skymtar i samhällsutvecklingen är "den starka statens" 
försvagning och återgången till "det svaga samhället" före välfärdssta-
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tens alla institutioner — alltså det samhälle som denna volym främst 
handlar om. Det finns en tydlig tendens - på gott och ont — att män
niskor alltmer förväntas respektive förväntar sig att själva ta hand om 
sina lokalsamhällen. Denna "subsidiarisering" av samhällsansvaret 
sammanfaller med permanentad arbetslöshet för alltfler liksom med 
polarisering och utslagning i allmänhet. Detta gynnar omedelbart de 
resursstarka, de som till exempel kan välja vilken skola deras barn skall 
gå i. Det är också just hos dessa grupper det finns behov av exkluderan-
de omvärldsuppfattningar — för att legitimera polarisering och egen 
aristokratisering gentemot "svagare" andra, exempelvis bråkiga in-
vandrarklasser. Maktteknikerna hos Thorés högadel visar likheter 
med dagens medel- och överklass. Man definierar ut sig från frids
störarna. Det är däremot inte självklart att samhällsgemenskapen i 
stort omedelbart gynnas. Särskilt inte som de marginaliserade frestas 
anta liknande exkluderande aristokratiserande attityd — fast med om
vända tecken. Dagens segregationsdebatt är alldeles för fokuserad på 
lågstatusgruppers segregering, utan att alltid se strukturella processer 
bakom. Man glömmer ofta de gynnade skikt som av egen kraft segre-
gerar sig från majoriteten — och till exempel majoritetens skola, för
säkringsvillkor, pensionsplanering. 

Ett viktigt tema är att identifiera statsmakternas ambivalens inför 
främlingsspelet i samhället. Tegler berör myndigheternas eftergifter 
mot folkopinionen. Björkman påminner om elitgruppers (till exempel 
läkare) bidrag till stigmatisering. Edquist visar på fackföreningsrörel
sens och socialdemokratins ambivalens inför utländsk arbetskraft. 
Media spelar inte sällan rollen som högtalare för antihumanistiska 
krafter. Lika intressant är statsmakternas ambition att föregå med gott 
exempel, som redan Björkman varit inne på och Geschwind givit ett 
ännu äldre exempel på (=ärliggörandet av skarprättaren). Det moderna 
samhällsprojektet har haft stark tilltro till statsmakternas roll att gå i 
bräschen för attitydförändringar. "Sega" folkliga föreställningar gör 
motstånd, och kan växa till folkmartyrskap. Själv anser jag att mycket 
av lokalsamhällets — manliga — främlingsfientlighet kan ses som så
dana motståndsfickor. Typiskt nog brukar dessa grupper ondgöra sig 
över "villaägarnas" förräderi och lyxtolerans. Ett aktuellt exempel på 
hur statsmakterna försöker besvara ett utbrett misstänkliggörande är 
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islaminitiativet av UD: Sverige vill gå i bräschen för ett internationellt 
arbete på att överbrygga den växande klyftan mellan "Europa" och 
"Islam"! I bästa välmening är stereotypierna åter analysredskap. Karls
sons bidrag påminner oss om den historiska processen bakom denna 
stereotyp. I detta fall har vi att lära oss av äldre generationers öppna 
hållning mot "islam" och "turken". 

Det gungar alltså under fötterna på traditionell självlegitimerande 
harmoni-identitet. En ofta anlitad strategi att återfinna stadga i iden
titeten är åberopandet av bättre kunskap i "den egna historien". Så 
tänks man bättre kunna hantera en internationaliserad värld. Proble
met är att det knappast finns någon gemensam "svensk" historia. 
Frammanandet av ett gemensamt förflutet hör ihop med idealise
ringen av en gemensam svensk nuhet. Men grundnerven i modern his
torieforskning är snarare att bryta ned all sådan nationalromantisk 
gemensamhetslära. Paradoxen blir alltså att samtidigt som forskning 
avmytologiserar homogenitetsläran om gemensam historia och nutid 
så finns det ett uppblossande intresse för "den svenska historien", lik
som för definierandet av svenskhet i statiska, entydiga termer. Du kan 
väl inte vara svensk, som Du gestikulerar! 

En instruktiv parallell till både nationalstatens och dagens behov att 
skapa sig en identitet genom en konstruerad historieskrivning finns i 
Blancks beskrivning av svensk-amerikanernas konstruerade historiska 
kontinuitet på den amerikanska kontinenten. För dessa gällde det att 
hitta en starkt legitimerande särart i ett myller av immigrantgrupper. 
Idag känner många likande behov att tydliggöra sin särart i internatio
naliseringens virvelvind. Historien blir en nostalgisk snuttefilt av be
kräftelse. 

Mitt intryck är att den nya läroplanen, LpO 94, i inte så ringa om
fattning präglas av traditionell harmoniidealiserande kultur- och 
historiesyn. Detta idé- och styrdokument vilar i mitt tycke alltför 
mycket på konventionell interkulturell homogenitetslära. Dokumen
tet hamnar i skarven mellan obearbetad nationalism och framsynt kos-
mopolitism. Om man förutsätter att det finns en oproblematisk 
gemensam svensk identitet i historia och nutid, så följer att man kan 
tala om gemensamma värden, kulturarv, värden som vårt samhälle vilar 
på, gemensam referensram, grundläggande konsensus. 
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Det finns mycket att säga om denna historienostalgi — ett tidens 
tecken. Min grundinställning är dock att internationalisering manar 
oss att lägga fokus påframtiden och på hållningen i det konkreta mötet 
— oberoende av historisk, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. 
Internationaliseringen tydliggör alltmer att vi har ett sammantvinnat 
ansvar att skapa en hållbar framtid åt oss alla, oberoende av respektive 
särart. Fokus bör ligga på grundläggande mänskliga behov och delat 
ansvar att skapa plats åt varandras olikhet i en delad, om än inte 
gemensam, framtid. En av vår tids största mentala utmaningar är att i 
en tid av identitetskris — individuell, kollektiv, nationell — utveckla 
ett internationalistiskt perspektiv, som inbegriper både ett överlev
nads- och solidaritetstänkande. Ett av de tydligaste tecknen på inter
nationalisering är globaliseringen av miljö- och arbetslöshetsfrågorna 
liksom den ökade ofrivilliga globala migrationen. 

Det som alltså händer är att internationaliseringens heterogenise-
ring av vardagen i lokalsamhället sammanfaller med strukturbetingade 
polariseringar och utlåsningar. Gamla maktförnekande och konflikt
undvikande homogenitetsmyter spricker. Just nu ser vi en dragkamp 
mellan rörelser och processer som knyter den i vardagen uppdykande 
olikheten till hot, sönderfall, revir respektive själv-rannsaken, med-
vetandegörelse, etikens och demokratins pånyttfödelse. Det pågår en 
mycket komplex dragkamp om grundläggande värden, en dragkamp 
som inte minst yttras i debatten om "det mångkulturella". Låt oss 
identifiera några stimulerande inslag i den senare processen — som 
sammanfaller med "både-ock-identiteten" hos alltfler unga med in
vandrarbakgrund. 

Idag krackelerar alltså idealiseringen av den homogena individuella 
identiteten och kollektiva svenskheten. Som historiker känns det an
geläget att påpeka att detta har ytterst lite att göra med att Sverige 
mottagit invandrare och flyktingar, nya religioner — som det så ofta 
hävdas. Processen är långt mer sammansatt. Nerven i de mest kreativa 
medvetandegörande och identitetsskapande processerna idag är ned-
monteringen av tilltron till enhetlighet och hyllandet av mångfaldens 
och sammansatthetens oöverskådlighet. 

A ena sidan betonas att ett lands historia består av flera "historier", 
beroende på perspektivval och maktvinkel. Denna volym är en tack-
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sam illustration över tidigare nedtystad social och existentiell erfaren
het av förtryckande maktmekanismer. Kampen om svenskheten gäller 
alltså både historien, nutiden och framtiden. Historieskrivning som 
arena för maktkamp syns klart i bidragen från lokalhistoriker, kvinno
forskning, mentalitetshistoria, sexualitetshistoria. Lika illustrativt är 
rasisters och främlingsfientligas bruk av Karl XII (jämför Karlsson), 
Fornnordisk religion, Engelbrekt (jämför Edquist s. 94ff). Identitet 
handlar inte om spänning mellan inhemskt och utländskt. Huvud
tema i modern historieforskning är att det knappast går att skilja ut vad 
som är "svenskt" och "utländskt". 

A andra sidan bejakas-jagets mångfald, föränderlighet och samman-
bundenhet med andra. Vi är alla mångkulturella, utan att formellt vara 
migranter. Dels har vi alla en uppsättning gränser inom oss. Dels om
ger vi oss alla med en subjektiv verklighet som inte nödvändigtvis delas 
av andra. Vår naturlighet är andras onaturlighet, vårt främlingskap är 
andras naturlighet. Den i mitt tycke bästa infallsvinkeln på vad "det 
mångkulturella" handlar om är att vi alla i en tid av internationalism 
och ökad heterogenitet i vår egen vardag måste ta på oss ansvaret att 
relativisera vår egen verklighetsuppfattning. Om vi inte gjort en regel
rätt fysisk resa för att komma till denna mentala medvetandegörelse 
om vår "förutsägbarhets" icke-självklarhet, så måste vi alla göra en inre 
resa i vårt eget individuella, kollektiva, historiska och framtidsoriente-
rande identitetsbygge. Det bjuds många vägar till avmytologisering av 
tron på en verklighet, en modernitet, en naturlighet, en svenskhet, en 
manlighet/kvinnlighet. Förutom migration, är klassresa och arbete 
inom sfärer som domineras av det motsatta könet utmärkta sätt att få 
fatt på andras självklarheter och egen förvirring. En annan väg är att 
studera andra historiska epoker och miljöer än den egna. Sådant ger 
grund för avnaivisering och etisk fördjupning. 

"Det mångkulturella samhället" handlar alltså om min egen med
vetandegörelse om varför jag bygger upp min identitet och min om
världsbild på det sätt som jag gör. Mångfald handlar om en mental 
beredskap att abdikera från normalitetens tron, att genomskåda mo-
nopoliseringarnas och hierarkiseringarnas maktmekanismer. Därmed 
handlar det om en existentiell, etisk och intellektuell beredskap att 
ändra sig när man märker att ens egna utgångspunkter kränker andra. 
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Att leva innebär att ta ansvar för den egna subjektiviteten, kunna argu

mentera för den och samtidigt jämbördigt vara beredd att lyssna till 
andras valda subjektivitet. Vår tid bjuder oss livslångt lärande, lyhört 
lyssnande, ständig omprövning. 

I vår tid när de internationella förhållandena får omedelbart nedslag 
i den egna vardagen blir det väldigt tydligt att allas identiteter — och 
värde — hakar i varandra. Vi är beroende av varandra. Detta accentue

ras av att det inte längre går att räkna med att "allmännyttan" garante
rar vår grundtrygghet och likvärdighet. Sådant vilar alltmer på nätverk 
runtomkring oss i närsamhället. Vår tid exploderar av möjligheter, 
också av polariseringar, marginaliseringar, onyttiggöranden, förlo-
rarkänslor. När fler och fler förlorar den konventionellt trygga vardag
lighetens förutsägbarhet, når alltfler fram till grundfrågorna om hur 
man räddar sitt värde. Humanismens svar — oberoende om den är 
västerländsk, buddhistisk, islamisk, judisk, samisk — har alltid varit 
att egen värdighet står att finna i ansvaret för andra. 

Exilens brutala medvetandegörelse om att man, såväl i eget främ
lingskap som andras främlinggörande, själv måste slå vakt om sitt 
människovärde är blott en variant av vår tids påtvingade självrann
sakan. När ingenting är självklart, förutom att ingenting är självklart, 
beror allas demokratiska och humanistiska överlevnad på att så många 
som möjligt ser varandras ömsesidiga beroende. Beroende och frihet 
är nerv i alla relationer, från kärlek, via arbetsgrupp till internationell 
diplomati. Så ock i den allt mer heterogena vardagen av oförutsägbar-
heter. 

Det är just denna etiska dimension i dagens sammansatta historiska 
process som jag finner vara mest inspirerande och demokratibefräm-
jande. Vår tid är, i aldrig tidigare skådad omfattning, etiskt bjudande. 
Jag känner igen vår tids förvirring i till exempel hellenismens långa 
letande efter en hållbar livshållning. Där så många idag känner mora
lisk panik kan jag som historiker känna tillförsikt. Människor har varit 
med om att det gungar under fötterna förut. Nu är det vår tur att till-
lämpa solidariteten inrikes på dem vi gjort till främlingar. Det gäller att 
ge plats åt flera naturligheter inom ett ömsesidigt kontrakt av erkänd 
jämbördighet. 

Mycket av dagens intellektuella, vetenskapliga, konstnärliga, peda-
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gogiska, yrkesmetodiska nytänkande utgår från alltings sammansatt-
het, oförutsebarhet, föränderlighet, alltings mångfald, komplexitet, 
aspektrikedom och paradoxalitet. Därmed följer att vars och ens 
subjektiva val av perspektiv/"sanning'V"verklighet" är komplementära 
snarare än att vara utkonkurrerande. Ingen kan monopolisera san
ningen. Därmed har alla del i den. Vi kan vara säkra på att det blir så
dana budskap som kommer att framföras under överskådlig tid som ett 
konstruktivt sätt att hantera internationaliseringsprocessernas relativi-
sering av eget identitetsbygge. Ekonomisk, teknisk, ekologisk, militär 
globalisering letar efter en motsvarighet på etikens område. Kodord 
finns redan; tvärvetenskaplighet, samverkan, livslångt lärande, dialog, 
ekologisk hållbarhet.Trollformeln blir: Att slå rot i sig själv och vinna 
hela världen. Egna inre rum rymmer allas mänsklighet — all kulturs 
grundupptäckt. Jag väljer verklighet, alltså finns jag. Jag möter andras 
verklighet, alltså förändras jag. 

Ett växande tema i dagens letande efter fast mark under fötterna är 
att radikalt utköra oss alla till främlingar. Så gör man rent hus med ex-
kluderande kategoriseringar. Den egna identiteten görs inte bara 
mångtydig — i bjärt motsats till konventionell uppfattning om enty
dighet, beständighet, förutsägbarhet. Den laddas också med det mest 
tabuerade och kraftfulla — det främmande. Egen identitet omvandlas 
till delvis okänd, undflyende, ännu icke upptäckt. Vi är alla annor
lunda, avvikande, främmande kontinenter. Detta perspektiv blir en 
följd av insikten att alla valt sitt eget subjektiva universum av verklig
het, mer eller mindre främmande för alla andra. En inre resa leder 
dessutom förr eller senare fram till insikten om att man mer eller 
mindre är främmande för sig själv, på gott och ont. Identitet är såväl 
det uppnådda som det potentiella, det redan definierade och det ännu 
icke sedda. Min identitet ligger i ännu icke gjorda erfarenheter. Jag 
föds i mötet, växer i det ovana, fördjupas i det provocerande, förädlas i 
det obegripliga, förskönas i det eggande overkliga, befrias av det hit
tills förbjudet främmande. Att fullt ut leva innebär att vinna tillförsikt i 
olikhetens likhet, främlingslandets potentialitet, främlingskapets 
gemenskapande ömsinthet. 

Inte undra på att så många i vår tid älskar att likna sig vid vandrare, 
vagabonder, turister. Särskilt "andra generationen invandrare", men 
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även klassresenärer, vetenskapsmän, globetrotters, jämställdhetsvisio
närer, postmoderna konstnärer och tänkare, religiösa och existentiella 
mystiker bär fram sådana budskap. Exil, resa och främlingskap ses inte 
som destruktivt utan som livsbefrämjande, kreativitetshöjande, etiskt 
skärpande, intellektuellt befriande, demokratiskt nyskapande. 

Utifrån det sagda är det alltså bara en konventionell monopolistisk 
hierarkisk världsbild som det gungar under fötterna på. I vår tid vill 
alltfler snarare slå följe med paradoxernas befrielse, oförutsägbar
hetens livskänsla, synvändornas tankeskärpa. Utifrån en kosmopoli
tisk individualism och egennyttig humanism är det lättare att vara på 
sin vakt mot maktbegär i form av främlingskapande mekanismer. Det 
ligger precis framför oss att inte längre definiera integration i kultu
rella, etniska, religiösa termer utan i strukturella, existentiella och 
etiska. Integration handlar då om strukturell jämbördighet, institutio
nell trygghet, etisk ömsesidighet, existentiell tillförsikt — kombinerat 
med kulturell pluralism. 

I en maktanalys kan man lätt genomskåda varför kategoriserande, 
hierarkiserande och utestängande fördomar är så effektiva och omhul
dade. De sparar tid, eftersom man slipper tänka. Man w/ju redan hur 
allting är. Konflikt beror på dom. Det är dom som måste ändra på sig. 
Då förstår man också falskheten i att förklara främlingsfientlighet som 
rädsla för det okända. Studier bekräftar att de som är rädda för främ
lingar har behov av såväl rädsla som främlingar. Främst för att legiti
mera egen makt, konvention, vardaglighet, överlägsenhetskänsla. Alla 
volymbidrag visar på att det finns maktbehov bakom främlingskapan-
det.Tegler talar om frammejslade doktriner. Historien illustrerar dock 
att motiven varierar, liksom de företeelser och grupper som utväljs att 
laddas med "det främmande". Mekanismerna är konstanta. 

De som valt livsstrategin att ha en negativ stereotypiering av "främ
lingar" kan mycket väl beskriva den. De är påtagliga och kända. Man 
har ju själv valt att skapa "dom". Eller så har man övertagit en redan 
skapad stereotypi. Främlingar, fördomar och låsningar går i arv. Därav 
relevansen i Cederlöfs rubrik, Den kände främlingen. "Begrepp som 
farlig och normal är inte konstanta utan förändras ständigt" (Björk
man). Att främlingen skapas blir tydligt i Karlssons exempel på en väx
ande europeisk benägenhet att exotisera och distansera sig från 
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"turken". Ju modernare man anser sig vara desto viktigare blir det att 
ha en omodern motpart att civilisera och näpsa. 

Också spänningen mellan natur och kultur visar hur tidsanda avgör 
vad som slår igenom. Ney ger exempel på hur natur används som 
negativ kontrast till kultur. Vår egen tid älskar att se sin vardag som 
naturlig. "Deras kultur" blir negativ motsats. Samma ambivalens 
märks i djuriskheten. A ena sidan kan invandrare vara djur — mäns 
aggressivitet, kvinnors fruktsamhet. A andra sidan är det högsta mode 
att identifiera sig själv med vargen, tigern, tjuren. Lika lite som "mus
lim", "svart" eller "svensk", har "natur" och "kultur" något statiskt 
innehåll, en gång för alla givet. Identitetsskapande begrepp står alltid 
under ständig omprövning. 

Monopol på sanning kräver utestängning av alternativ. Prestige, 
konkurrens, kontroll- och maktbehov driver många att stänga ute det 
som påminner om att man väljer attityder. Det som skrämmer hos 
främlingar är just att de bevisar att egen vardag inte är allenarådande. 
De visar ju på de alternativ på naturlighet som "jag" själv valt bort. De 
påminner mig om min egen subjektivitet, på mitt eget ansvar att välja. 
En diskussion om det främmande aktualiserar min individuella men
tala frihet. Allt detta är existentiellt, intellektuellt och socialt hotande. 
Särskilt som jag investerat så mycket känslor i mina fördomar. Stereo
typier och intellektuella låsningar magasinerar starka känslor och kraf
ter. Det är för kostsamt att ifrågasätta sina "sanningar". Bättre då att 
fortsätta demonisera det "främmande" och hålla detta som mindrevär-
digt. Då har jag stigmatiserat alla val och återställt ordningen och kon
trollen. Jag kan försvara mig med att det ju beror på dom att jag har de 
attityder som jag har. Jag kan fortsätta att abdikera från reflexion och 
prata på — och känna — som vanligt. Det är ju så skönt — och trium
fatoriskt — att ha rätt. Alldeles särskilt som att jag får uppmärksamhet 
för mina åsikter. Ju mer jag får höra att jag har fel desto störe blir lock
elsen att kapsla in sig i sanningsägandets kokong. All annan argumen
tation låses ute. 

I mitt pedagogiska arbete att väcka funderingar runt stereotypier 
och gjorda attitydval formulerar jag ofta frasen Säg mig hur Du ser på 
muslimer och jag skall säga Dig vem Du är! Det man talar om föds i tala
rens urval och avsikt. 
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Barnet är sällan rädd för det okända. Varje nytt ögonblick är ju för 
barnet en ny erfarenhet. En väg att hitta fram till en hållbar hållning i 
en pluralistisk och kosmopolitisk tid är alltså återerövringen av barnets 
ofärdighet. Ett barn är lätt beredd till experiment, lyhört inför varats 
sammansatthet, känsligt inför orättvisor, förmöget att vandra mellan 
olika normvärldar. Aldrig tidigare i människans historia har tanken 
varit så utbredd — på gott och ont — att barnets sinne är väg till ett 
bättre vuxenliv. Ett nog så intressant testamente från 1900-talet, Bar
nets århundrade, till det nya århundrade som står för dörren. Tjugo
hundratalet kanske blir den äterförmänskligadefrämlingens århundrade. 
Med barnet som läromästare? 

Hursomhelst verkar vår närmaste framtid handla om demokratins 
förnyelse, i bemärkelse att dess ideal inte längre skall tillämpas efter 
den mytologiska visionen om den entydiga nationalstaten och homo
gena problemfria svenskheten. Demokrati är rätten till olikhet på jäm
bördig basis. Hittills har svenskt demokratibygge prioriterat enhets
lösningar. Demokratins nästa kapitel handlar om individualiserade 
tillämpningar av gemensamma grundvärden, med erkännande av att 
dessa värden — såsom en humanistisk människosyn — oundvikligen 
tolkas och tillämpas i en vardag fylld av heterogenitet och konflikt. 
Demokratisering av pluralismen handlar om att öva upp sig i konflikt
hantering, där alla inblandade parter är till 100 procent ansvariga att 
hitta fram till en för alla hållbar lösning. En i mitt tycke konstruktiv 
väg att återfinna en fast grund under fötterna är att avstigmatisera 
konflikt, motsättning, oenighet. 

Den nationalistiska harmonilärans sammanbrott är kanske det be
tydelsefullaste inslaget i nutida västerländsk identitetsförvirring. Idag 
blåser dessutom starka assimilationistiska och protektionistiska vin
dar. Likväl dyker det upp alltfler insikter om harmonimyternas bräck
lighet och förrädiska maktneutralitet. Ju fler det är som ser sina om
världsbilder knutna till mer eller mindre jämbördig maktfördelning 
mellan mötande parter desto mer hoppingivande. Konventionellt per
spektiv ser identitet i det lokala, nationella och internationella rummet 
som en position: Om man bättre känner sin egen identitet kan man 
handla bättre gentemot andra. Detta är i och för sig utmärkt. 

Jag tycker emellertid att det är mer konstruktivt för en hållbar kos-
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mopolitisk individualism i en heterogeniserad vardag att mindre foku
sera vad man är och mer uppmärksamma hur man är och vad man gör 
med varandra i det konkreta mötet. Hur påverkar var och en mötet? 
Vad blir det av? Varför gör man det man gör? Varför gör man inte det 
man inte gör? Uppmärksamhet är alltså på relationen. Det som behövs 
är alltså inte blott en resa i det förgångna för att hitta vitala grundvär
den. Lika mycket handlar det om en inre resa, i de mentala landskap 
som avgör hur man lever de humanistiska idealen. Ar man beredd att 
ingå ett möte med avsikt att bekräfta den andres oavvisliga värde? 
Typiskt nog har man på sistone, på gott och ont, alltmer fokuserat 
social kompetens som avgörande kriterium. 

Det är i denna anda som återerövringen av den historiska med
vetenheten kan bli ett konstruktivt instrument för utstakandet av en 
demokratisk framtid. Studier av historien är en väg till uppövad käns
lighet för hur maktstrategier kan styra människors vardag — till för
nedring eller till befrielse. Denna volym om främlingen i ett historiskt 
perspektiv kastar sken över maktmekanismer i vår egen vardag. Mina 
egna historiska studier, främst av hellenismen och av den arabisk
islamiska andalusiska civilisationen, handlar om urbana världs
civilisationer där man mejslade ut en kombination av individuell 
integritet och kosmopolitisk medvetenhet. 

Dagens mångkulturella experiment kan hämta inspiration ur dessa 
historiska försök. Dessa två miljöer, liksom andra (se Karlsson om 
Konstantinopel), uppvisar avancerad känslighet inför pluralismens 
rikedom och existensberättigande i vardag och teori och betydelse för 
ett kreativt kulturklimat. Det ankommer på vår egen tid att kombinera 
denna respekt för pluralismens och heterogenitetens oöverskådlighet 
med demokratins ideal om allas jämbördighet och med ett ökat globalt 
beroende. Kanske det blir nästa århundrades uppgift att universalisera 
humanismens paroll par préférence — Intet mänskligt är mig främ
mande. 


