
Lunds universitet  STVA21 
Statsvetenskapliga institutionen  HT09 
  Handledare: Anders Sannerstedt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Islamofobi är det nya skrämselordet”  
En idéanalys av den kritiska humanistiska diskursen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Malin Severin 

 



 

 1 

Abstract 

In Sweden opinions are strongly divided on the issue of integration. In a study 
from 2007 four parallel discourses on integration in the Swedish debate were 
identified. They are labeled the liberal-, the social democratic-, the structural 
discrimination discourse and finally a discourse of assimilation. A fifth is 
discussed briefly – the critical humanist position. In this report I take a closer look 
at this last position. 

The method that is used is a qualitative textual analysis of the Swedish debate 
on integration and immigration, a debate that take place in the media as well as in 
the academic literature. The main research question is what the main features of 
this discourse are. These features are compared to the four other discourses. 

The journalists and academics that are a part of this discourse are critical to 
Islamism and cultural relativism as well as the concept Islamofobia. A sharp 
criticism is pointed towards the polarized debate in Sweden, a debate influenced 
mainly by the ideas of multiculturalism. One of the main arguments is that 
multiculturalists and nationalist rest on the same ideas of what culture are - ideas 
that are harmful for a democratic society. The analysis points to a rather infected 
debate on integration, where blurry concepts like discrimination and racism, 
politically correctness and cultural diversity surface time and again. 

 
Nyckelord: Mångkulturalism, Multikulturalism, idéanalys, integration, debatt, 
diskurs 
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1 Inledning 

Många är dem som har starka åsikter kring hur invandrare ska förhålla sig till det 
svenska samhället och hur samhället ska förhålla sig till invandrare. Ömsom 
hävdas att Sverige är rasistiskt och att det är svenskarna som behöver integreras i 
det mångkulturella samhället, ömsom hävdas att Sverige är ett liberalt och alltför 
tolerant icke-nationalistiskt samhälle. Klart står att integrationspolitisk debatt 
engagerar och berör många människor. 

Någonting som de flesta, oavsett politisk tillhörighet, verkar vara överens om 
är att Sveriges integrationspolitik har misslyckats. Men när det kommer till att 
hitta en passande förklaringsmodell är samsynen inte lika slående. Förenklat kan 
man säga att åsikterna går isär i två falanger och tillika två förklaringsmodeller. 
Den ena, som företrädelsevis hittas på den politiska vänsterkanten, menar att det 
svenska samhället genomsyras av en strukturell diskriminering gentemot 
människor med invandrarbakgrund. Integrationsproblematikens kärna ligger hos 
majoritetssamhällets rasism, etnocentrism och dess ”vi - och dem tänkande”. Den 
andra falangen, som representeras av högerkantens populism, är av en annan åsikt. 
Det är ”dem” – invandrarna - det är fel på. ”De” vill inte anpassa sig till ”vårt” 
samhälle, de är otacksamma, kriminella och lurar till sig bidragspengar. Att detta 
är en vanlig åsikt vet vi. Sverigedemokraterna är idag ett växande parti som på 
senare tid tagit en allt större plats i integrationsdebatten. 

Det här är en uppsats om den svenska integrationsdebatten. Eller närmare 
bestämt en särskild inriktning i den. Utgångspunkten är en redan gjord studie från 
2007 med titeln ”Talking about integration” som författades av två norrmän, 
Brekke och Borchgrevink  från  Institutet   för   social   forskning  i    

Oslo. Från deras utifrånperspektiv analyserade dem de svenska 
integrationspolitiska diskurserna. De undersökte den bild av integrationspolitiken 
som framkommer i utredningar, forskningsrapporter och i det ”samtal” som pågått 
med oförminskad styrka inom politikområdet de senaste tio åren. 

Det här är en uppsats om en av de diskurser som identifierats i studien, men 
som av okänd anledning hamnade i skymundan. Diskursen som norrmännen inte 
lyckas få grepp om fick namnet kritisk humanistisk diskurs. Det som gjort att 
denna inriktning i debatten har fångat mitt intresse är att de journalister och 
debattörer som faller in under kategorin riktar skarp kritik åt inte bara ett, utan åt 
fler olika håll. Dels riktar man udden mot den misslyckade integrationspolitik som 
förs och har förts under flera decennier i Sverige, dels mot den nationalistiska 
högerns populism. Sist men inte minst har de ett mycket kritiskt förhållningssätt 
till mångkulturalistisk politik och tar även tydlig ställning mot särskilda religiösa 
traditioner och kulturella sedvanor som återfinns hos delar av Sveriges invandrade 
befolkning och som man menar utgör ett hinder för en lyckad integration. 
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I den norska studien beskrivs den kritiska humanistiska diskursen mycket 
kortfattat. Många frågor lämnas obesvarade. Samtidigt får jag intrycket av att den 
här inriktningen tar en allt större plats i debatten. Jag får känslan av att nya 
samhällsvindar blåser in över det svenska debattklimatet. 

Det här är en uppsats som syftar till att räta ut de frågetecken som kantar 
beskrivningen av denna diskurs. Det gäller frågor som rör huvudlinjerna i 
diskursen - Vad är det man är kritisk mot? Vad skiljer den från de övriga 
integrationspolitiska diskurserna? Och inte minst – hur ser man på i 
sammanhanget relevanta begrepp så som mångkulturalism, rasism, islamofobi och 
kulturella fri – och rättigheter? Erbjuder diskursen ett nytt sätt att se på 
integrationspolitiska frågor bortom högern och vänsterns låsta positioner, en 
nyanserad syn på integrationens komplexitet, eller är det enbart en finputsad 
variant av Sverigedemokraternas retorik? 

1.1 Syfte och frågeställning 

Den första frågan som naturligtvis måste föregå alla andra fördjupande frågor 
gäller diskursens existens. Finns det en särskild inriktning i integrationsdebatten, 
som Brekke och Borchgrevink hävdar? 

 

•     Finns det en kritisk humanistisk diskurs i Sverige?  

 
Om svaret på den inledande frågan är jakande blir syftet att gräva djupare och 
undersöka vilken idégrund som diskursen står på. Min andra frågeställning bli 
som följer: 

•      Vad är utmärkande för den kritisk humanistiska diskursen? 

 
Den tredje delfrågan är egentligen en omskrivning av den första, men är mer 
fokuserad på de konkreta likheterna och skillnaderna mellan den kritisk 
humanistiska diskursen och de övriga integrationspolitiska diskurserna som 
Brekke och Borschgrevink identifierar.  

 

•     Vad skiljer den kritisk humanistiska diskursen från de övriga 
inriktningarna i integrationsdebatten? 

 

 

 

1.2 Metodval: Idéanalys 
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Som jag beskrev ovan ställer jag mig i min uppsats på tidigare forskares axlar. En 
befintlig studie där forskarna har använt sig av diskursanalys, både som metod 
och teori, ligger till grund för min uppsats. Den här uppsatsen kommer dock inte 
att vara en diskursanalys. Mitt syfte är istället att göra en fördjupningsstudie på en 
redan gjord diskursanalys. Den metod som jag kommer att använda mig av kallas 
beskrivande idéanalys. Mitt syfte är således att undersöka de grundläggande 
idéerna hos denna specifika diskurs.  

Huvudsyftet med den här studien är inte att avgöra om budskapet är riktigt 
eller i någon större mån ta egen ställning till vad som sägs inom diskursen. Syftet 
är således inte att göra någon giltighetsprövning av de argument som förs fram. 
Mitt syfte är istället att bena ut vad som faktiskt sägs och hur detta skiljer sig från 
övriga integrationspolitiska diskurser.  

Den metod som kommer att tillämpas är kvalitativ textanalys. Viktigt i 
kvalitativ textanalys är att läsa texten aktivt och ställa frågor till texten. Frågor 
som rör argumentationskedjan: Vad är det författaren säger? Stöds poängen av det 
som sägs? Vilka är egentligen argumenten och på vilka premisser vilar dessa 
argument? (Esaiasson s. 234).  För att nå en sådan förståelse har texterna lästs 
flera gånger, såväl snabbt och översiktligt som långsamt och fundersamt. Jag 
kommer noggrant att läsa de texter som utgör mitt material och analysera dem 
utifrån det analysschema som presenteras nedan. Enkelt uttryckt består 
forskningsuppgiften i att lyfta fram och begripliggöra det väsäntliga innehållet i 
de aktuella texterna. 

1.2.1 Idécentrerad eller aktörscentrerad? 

En undersökning som syftar till att beskriva, förklara eller ta ställning till ett 
politiskt budskap kan ta mer eller mindre hänsyn till de aktörer som framför det. 
Inom idéanalysen gör man därför en åtskillnad mellan idécentrerad och 
aktörscentrerad idéanalys. En idécentrerad studie uppmärksammar i mycket liten 
utsträckning vem som skrivit de texter som undersöks. I en idécentrerad studie 
står argumenten eller budskapet i fokus. I aktörscentrerade studier är syftet främst 
att beskriva vilka aktörer (t.ex. politiska partier, tidningar, politiker eller 
myndigheter) som framfört de ståndpunkter som analyseras (Beckman 2005, s. 7). 

De debattörer, författare och forskare som vars texter utgör mitt material har 
alla olika inriktningar och argumenterar ofta inte för exakt samma sakfrågor. 
Samtidigt som någon är inriktad på hedersrelaterat våld, kritiserar någon annan 
gruppspecifika rättigheter medan en tredje är allmänt kritisk mot 
mångkulturalismen som politisk ideologi. Mitt mål är inte att ge läsaren en 
fullständig redogörelse för vad var och en av dessa debattörer och forskare 
”tycker”. Mitt syfte är att undersöka vilka åsikter som debattörerna har 
gemensamt samt vilka argument och vilken kritik som är frekvent återkommande. 
Detta är således en idécentrerad studie, där budskapet, inte aktörerna, står i fokus. 
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1.2.2 Analysschema 

”The question of placement of the critical humanist discourse remains 
unsolved”  

Brekke och Borchgrevink (2009 s. 69) 
 

I Talking about integration (2007) ställdes samtliga diskurser upp i ett 
analysschema. Syftet var att ge läsaren en överblick över de utmärkande dragen 
hos respektive diskurs samt att visa hur diskurserna skiljer sig ifrån varandra. Som 
citatet ovan visar utelämnades den kritisk humanistiska positionen från 
analysschemat. Mitt syfte är att komplettera analysschemat med denna diskurs. 
Följande punkter kommer att fungera som ett ramverk för min analys:  

   
Definition av problemet  
Nyckelbegrepp  
Normativa element  
Åtgärder/Idealsituation  
Tabubelagda ämnen  
Aktörer och arenor  
Peakperiod  
Syn på andra diskurser  

 
Dessa åtta punkter kommer att utgöra byggstenarna i undersökningens 
analysredskap. De kommer att utgöra specifika frågeställningar som kommer att 
ställas till texterna: Hur definierar man problemet? Vilka nyckelbegrepp använder 
man? Vilka åtgärder till problemet förespråkas? Dessa punkter kommer sedan att 
agera underrubriker i analysdelen, under vilka jag med stöd av citat från texterna 
kommer att bena ut och förklara huvuddragen i diskursen. Analysen är således 
inte uppdelad på respektive debattör och författare, utan i särskilda avsnitt som 
syftar till att tydliggöra allt ifrån definition av problemet till normativa element i 
utsagorna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 1 – Integrationspolitiska diskurser. Ett ramverk för analys 
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 Assimilering Liberal Socialdemokratisk 
Strukturell 
Diskriminering 

Kritisk 
humanistisk 
diskurs 

 
Problemdefinition 
      

Nyckelbegrepp      

Åtgärder/Idealsituation      

Normativa element      

Tabubelagda ämnen      

Aktörer/arenor      

Peakperiod      

Syn på andra diskurser      
 
 

1.2.3 Validitet och reliabilitet 

Frågor om reliabilitet och validitet har ingående diskuterats inom den kvalitativa 
forskningen. Eftersom den kvalitativa forskaren både är ett mätinstrument och en 
uttolkare av mening vid analysen har det framhållits vissa svårigheter med den 
kvalitativa metoden när det gäller reliabilitet och validitet (Larsson, Lilja & 
Mannheimer, 2005, s. 115). Eftersom man inte gör någon direkt mätning i 
kvalitativ forskning utan främst vill upptäcka och beskriva ett visst fenomens 
beskaffenhet är reliabiliteten ingenting man kan fastställa. Validiteten i kvalitativ 
forskning är kopplat till huruvida läsaren kan skapa sig en tydlig bild av det 
fenomen som studeras via de beskrivningar, kategoriseringar och analyser som 
forskaren presenterar. Ett sådant synsätt innebär att validiteten blir beroende av 
forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina upptäckter 
(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 116 f). 

1.3 Material 
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Inför den här studien har det primära problemet inte handlat om svårigheterna 
med att försöka avgränsa och göra ett urval ur ett omfattande material, som så ofta 
är fallet i statsvetenskapliga studier. Problemet har istället varit att hitta ett så pass 
stort material att det kan bli relevant att forska på – att hitta debattörer som 
”platsar” inom den kritisk humanistiska diskursen. Från Brekke och 
Borchgrevinks studie fick jag tre stycken namn på forskare och debattörer som 
enligt dem utgjorde den kritiska humanistiska diskursen. Dessa namn blev min 
kärna och jag har därefter fått jobba mig utåt och hittat andra debattörer som är 
inne på samma linje i debatten. 

Den största delen av materialet som ligger till grund för idéanalysen utgörs av 
sekundärmaterial i form av artiklar, essäer och debattinlägg i svensk press, men 
består till viss del av akademiska texter och avhandlingar. Anledningen till att jag 
har valt att inte avgränsa mig till ett specifikt medium, till exempel 
dagstidningarnas ledarsidor eller forskningsrapporter, är att jag har gjort 
bedömningen att jag inte skulle kunna ge en rättvis bild av diskursen. Debatten 
förs på fler olika arenor; på dagstidningarnas ledar- och kultursidor, på bloggar 
och på Newsmill liksom i den akademiska världen i form av forskningsrapporter 
och avhandlingar. Textmaterialet är avgränsat till svensk media och till den 
svenska debatten. Mitt mål har varit att göra en analys av den pågående debatten 
som är så aktuell som möjligt. Av den anledningen är majoriteten av 
textmaterialet som ligger till grund för analysen publicerat inom en fyraårsperiod. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Fyra integrationspolitiska diskurser 

I ”Talking about integration” (2007) ringar de norska författarna in fyra tydliga 
diskurser inom integrationsdebatten. Inom var och en av dessa diskurser använder 
man sig av olika begrepp och strategier för att komma till rätta med den 
misslyckade integrationen (att den är misslyckad är ett av få påståenden som 
samtliga diskurser är överens om). I det kommande kapitlet kommer läsaren att 
ges en översikt över vem som säger vad i den svenska integrationsdebatten. 

2.1.1 Diskursen om strukturell diskriminering 

Den första diskursen går ut på att det finns en strukturell diskriminering i det 
svenska samhället. Diskrimineringen både kan vara synlig och dold, samt äga rum 
med eller utan intention. Debatten om den strukturella diskrimineringen tog fart 
när statens dåvarande offentliga utredare Masoud Kamali presenterade sin rapport 
”Integrationens svarta bok” (SOU 2006:79). Huvuddragen i den här diskursen är 
att det finns en djupt rotad rasdiskriminering som nu har blivit norm i det svenska 
samhället. Denna omfattande och utbredda diskriminering bidrar till ojämlikhet 
mellan personer födda i Sverige och personer som har invandrat hit. Det är en 
institutionaliserad diskriminering och den återfinns på alla nivåer i det svenska 
samhället. De senaste tio årens integrationspolitik har i själva verket varit en 
assimileringspolitik – och en misslyckad sådan, skriver Kamali (Brekke och 
Borchgrevink s. 36). Inom diskursen definieras problemet som att 
integrationspolitiken har motverkat sina egna mål och har sedan 1997 fördjupat 
segregationen i det svenska samhället. Detta genom att integrationspolitiken 
baserades på en konstruktion av ”vi” i kontrast till ”dem”, där invandrarna 
behöver integreras i ”vårt” samhälle. Vad som behövs är i stället ett skifte i fokus 
från utmaningen att integrera ”de andra” till den strukturella diskrimineringen och 
den institutionella nivån i det svenska samhället (Brekke & Borchgrevink, 2007, s. 
39).  

Publiceringen av SOU-rapporten bidrog till att röra om ordentligt i 
integrationsdebatten och Kamali fick tillsammans med dåvarande 
integrationsminister Mona Sahlin (som beställt rapporten) utstå hård kritik, inte 
minst från akademiskt håll där kritikerna hävdade att hela utredningsväsendets 
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legitimitet var i fara. Huvudkritiken bestod i att Kamali och hans forskarteam haft 
en förutfattad mening om att samhället präglas av en utbredd diskriminering och 
att syftet med studien endast var att presentera hur detta visade sig1. I dagsläget är 
Miljöpartiet det parti som är de främsta företrädarna för diskursen om strukturell 
diskriminering (Brekke och Borchgrevink s. 42). Diskursen nådde sin höjd-
punkt mellan 2002 och 2006 (Brekke och Borchgrevink 2007 s. 45). 

2.1.2 Den socialliberala diskursen 

Den andra diskursen som ringas in är den socialliberala diskursen, en diskurs som 
har en stark position i dagens politiska landskap och i den akademiska världen 
(speciellt inom nationalekonomin). Det är de praktiska konsekvenserna av delar 
av denna diskurs som vi ser i dagens arbetsmarknads- och integrationspolitik efter 
den borgerliga valsegern 2006, men centrala element kan spåras tillbaka till 80 
och 90-talen. Diskursens förespråkare finns inom Alliansregeringen samt inom 
organisationen Svenskt Näringsliv. 

Den misslyckade integrationen och det växande gapet mellan svenskar och 
invandrare ses först och främst som ett gigantiskt slöseri; ett segregerat samhälle 
med lågt deltagande på arbetsmarknaden resulterar i lägre skatteintäkter och högre 
kostnader för staten. Språket i diskursen är till stor del inspirerat av ekonomi. Här 
återfinns morötter och incitament, fällor, självförsörjning och stor fokus på 
individen (Brekke och Borchgrevink s. 48). Tanken är att insatser som designats 
på gruppnivå har lett till passivitet och har uttömt individuella initiativ (Brekke & 
Borchgrevink, 2007, s. 47 f). 

Nyckelbegreppen inom diskursen är individuell frihet och egenmakt samtidigt 
som man är kritisk mot det överomhändertagande som man hävdar har präglat de 
senaste tjugo årens integrationspolitik där nyanlända personer förvandlats till 
maktlösa individer som förlorat självbestämmandet över sina egna liv. Folkpartiet, 
som har drivit förslag om krav på språktest och medborgartest för invandrare har 
fått utstå hård kritik från vänster, men även från de egna leden. Kritiken har 
handlat om att man stryker främlingsfientliga krafter medhårs. Folkpartiets 
dåvarande talesman i integrationspolitiska frågor, Mario Rojas, var en av dem 
som har fick utstå hårdast kritik i och med hans förslag om hårdare 
utvisningsregler för invandrare (se ”Stämpla mig inte som rasist i SvD 13/3 2005). 
Huvudsyftet med politiken är att bryta detta så kallade utanförskapet, som många 
med utländsk bakgrund lever i (Folkpartiet 2005:9). 

2.1.3 Den socialdemokratiska diskursen 

Aktörerna inom den tredje diskursen har enligt författarna dominerat fältet de 
senaste 30 åren. Det är således de politiska konsekvenserna från den 

                                                                                                                                                   
 
1 Se t.ex. ”Forskare kritiserar Sahlin” i SvD 20/12 2003 
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socialdemokratiska diskursen som fått utstå kritik från de som menar att den 
svenska integrationspolitiken är ett misslyckat projekt. Det här är en mycket 
utbredd och tonsättande diskurs som har satt normen för hur man i Sverige har sett 
på invandringen och statens roll i integrationsprocessen sedan mitten på 1970-talet 
(Brekke och Borchgrevink s. 56). Det är en diskurs som i decennier mer eller 
mindre gått bortom partipolitiska skiljelinjer, även under de perioder som 
borgerliga partier har suttit vid makten. Från formuleringen av invandrarpolitiken 
på 70-talet har denna position backats av ett brett politiskt och byråkratiskt 
konsensus. 

Nyckelbegrepp inom den här diskursen är arbetsmarknadsåtgärder, där 
politiken har färgats av tanken på att staten bör ha en framträdande roll i 
integrationsprocessen. Mångfald i form av nationell, kulturell och religiös 
pluralism, ses i diskursen som någonting bra och eftersträvansvärt. Begreppet 
fungerar både som en beskrivning av Sverige i status quo, men även som 
någonting eftersträvansvärt – mångfald som ett mål eller idealsituation för 
samhället (Brekke och Borchgrevink s. 58). Symbolåret för den mångkulturella 
politiken är 1975 då de nya invandrarpolitiska målen om jämlikhet, valfrihet och 
samverkan antogs. Valfrihetsmålet var det mest ambitiösa, och i efterhand det 
mest kritiserade, och gick ut på att individer inte bara skulle kunna välja om de 
ville behålla sin egen kulturella identitet eller tillägna sig en svensk utan även att 
statliga medel skulle garantera valmöjligheternas reella existens. Konkret innebar 
det till exempel att ingen skulle tvingas ge upp sitt modersmål och tog sig uttryck 
i bland annat en omfattande hemspråksreform som sjösattes läsåret 1976/77. 
(Heinö 2009, s. 83). Denna invandringspolitik stötte på kritik först på mitten av 
1990-talet, då Socialdemokraterna tvingades revidera innehållet i politiken och 
ändra dess namn till integrationspolitik. Den nya integrationspolitiken skulle 
fokusera på lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, vilket skulle 
förverkligas i ett samhälle kännetecknat av mångfald och tolerans. En ömsesidig 
anpassning skulle ske mellan minoritet och majoritet. 

Diskursen präglas av den socialdemokratiska traditionen och tanken på 
välfärdsstaten där vikten av allas lika rättigheter och ett minimum av ekonomiska 
och sociala klyftor mellan dem på toppen och de på botten av samhällsstegen 
betonas (Brekke och Borchgrevink s. 84). Höjdpunkten för den 
socialdemokratiska integrationspolitiken var en kort period efter den lanserades, 
kort därefter attackerades den från ett flertal håll (Brekke & Borchgrevink, 2007, 
s. 62). 

2.1.4 Assimileringsdiskursen 

Den fjärde diskursen i integrationspolitiken är assimileringsdiskursen. De åsikter 
och de politiska verktyg och mål som återfinns inom den här diskursen förs främst 
fram av Sverigedemokraterna (SD), vars ökande väljarstöd idag ser ut att ta dem 
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ända in i riksdagen2 . Huvudlinjen är i korthet att Sverige har tagit emot för många 
invandrare från länder som ligger alltför lång borta. Detta har skett på alldeles för 
kort tid och utvecklingen har fört med sig sociala problem i form av utanförskap 
och kriminalitet, någonting som kommit att utgöra ett stort hot mot den svenska 
nationella identiteten och sammanhållningen i landet. Till skillnad från dagens 
situation då det svenska samhället anpassar sig till invandrarna förespråkar man 
inom assimileringsdiskursen en ensidig anpassning, en assimilering, från 
invandrarnas sida. En viktig fråga för SD är att svenska folket inte ska behöva ge 
upp eller skämmas för sina svenska traditioner, värderingar eller historia 
(Sverigedemokraternas invandringspolitiska program 2007).  
Sverigedemokraterna är även starkt kritiska till mångkulturalism, grupprättigheter 
för minoriteter samt till den ökade muslimska invandringen till Sverige, någonting 
som partiledare Jimmie Åkessons i en kontroversiell debattartikel i Aftonbladet 
kallade ”vår tids största utländska hot” (19/10 2009). 

Även om de i dagsläget inte har en särskilt stark ställning i den faktiska 
politiken, då de saknar representation i riksdagen, representerar de ändå någonting 
viktigt i sammanhanget, menar Brekke och Borchgrevink. De står för mycket av 
det som de övriga, politiskt korrekta, partierna inte vill associeras med och utgör 
därmed en negativ referenspunkt (2007 s. 65). Enligt Brekke och Borchgrevink 
anser många att vi inte ännu har sett toppen på denna diskurs. 

2.1.5 En femte diskurs? 

”The participants in this discourse were few in number and exposed to 
massive criticism”  

 
Brekke och Borchgrevink 2007, s. 94 
 
I Talking about integration identifierar författarna även en möjlig femte diskurs 
som får namnet Kritisk humanistisk diskurs. Inom den här diskursen pekar man 
på problem inom olika invandrargrupper som en av anledningarna till den 
utbredda segregationen. Man är kritisk mot vissa religiösa sedvanor, tendenser av 
isolering och självvald exklusion som en bidragande orsak till segregation och 
hög arbetslöshet i vissa invandrartäta områden. Här ses den höga arbetslösheten 
inte bara som ett misslyckande i den offentliga och lokala politiken, utan attityder 
och traditioner bland vissa invandrargrupper spelar också en viktig roll. Man är 
även kritisk mot det politisk korrekta debattklimatet och mot att kritiker av 
integrationspolitiken per automatik får en rasiststämpel. Utan att precisera 
närmare menar Brekke och Borchgrevink att ”representanterna” för den här 
diskursen för fram liknande kritik som assimileringsdiskursen, men att de gör det 
med en annan motivering än Sverigedemokraterna (2007, s. 62). 

                                                                                                                                                   
 
2 Se till exempel ”Söderqvist: SD säger det ingen vill prata om” i Expressen 16/9 2009. 
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3 Mångkulturalismen, dess kritiker och 
idéerna bakom 

Efter en kort genomgång av textmaterialet framgår det klart och tydligt att många 
av de argument och åsikter som förs fram inom den aktuella diskursen utgår från 
att tanken om mångkulturalismen inte är någonting odelat positivt. Inläggen är 
övervägande skeptiska till mångkulturalismen. För att ge läsaren en inblick i vad 
som kritiseras följer här en introduktion till vad mångkulturalism är. För att sätta 
in den svenska debatten i ett internationellt sammanhang kommer jag även att ge 
en diskursanknytning i form av en översikt över den kritik som har riktats mot 
mångkulturalismen internationellt. 

3.1 Vad är mångkulturalism? 

Rätt att tala sitt eget språk. Rätt till frireligiösa friskolor. Rätt till kosher- och 
halalslakt. Rätt för samkönade par att adoptera. Rätt att bära burka. 
 
Många känner igen dessa brännbara och kontroversiella frågor från de offentliga 
debatter som förts både i Sverige och internationellt de senaste åren. Fram till för 
ett par decennier sedan förväntades minoritetsgrupper – invandrade liksom 
inhemska – att assimileras in i majoritetskulturen. Denna typ av assimileringskrav 
ses idag som förtryckande och många länder i väst har numera ersatt 
assimileringspolitiken med ett mer accepterade och lyhört förhållningssätt 
gentemot kulturella skillnader. Vitt skilda sociala och politiska rörelser; 
urbefolkningar, religiösa minoriteter, kvinnor, invandrargrupper och 
homosexuella, formulerar numera allt starkare krav på likabehandling och 
rättvisa. Även om skillnaden mellan kraven från dessa rörelser är stora, förenas 
dem i en kritik av tanken att jämlikhet bara kan uppnås om samhällets alla 
medlemmar behandlas lika. Vad som ofta hävdas vara den socialliberala 
demokratins kärna - skillnadsblindhet och likhet inför lagen– anses helt enkelt 
otillräckligt. De skillnader som existerar i ett samhälle, i fråga om kultur, identitet 
och intressen, måste därför både uppmärksammas och erkännas politiskt 
(Mörkenstam 2004 s. 342). 

En av huvudfrågorna i den mångkulturella teorin är hur mångfald – i fråga om 
kultur, etnicitet, kön, religion, språk och sexuell läggning – skall hanteras 
politiskt. I mångkulturalismens politiska praktik förespråkas och prövas olika 
former av särlösningar. Exempel på åtgärder är kvotering och positiv 
särbehandling (Mörkenstam 2004 s. 341). 
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Bhikhu Parekh skiljer i sin bok ”Rethinking Multiculturalism - Cultural 
Diversity and Political Theory” (2000) på termerna mångkulturell och 
mångkulturalistisk. Ett mångkulturellt samhälle är ett samhälle som innefattar två 
kulturer eller fler, medan ett mångkulturalistiskt samhälle betecknar ett samhälle 
med ett välkomnande förhållningssätt till denna kulturella mångfald. Enligt den 
mångkulturalistiska teorin finns det ett egenvärde i kulturell mångfald. Här menar 
man att kulturer kompletterar varandra och vidgar människors perspektiv och 
möjligheter till självuppfyllelse (Parekh 2000 s. 6). 

En av mångkulturalismens mest centrala och radikala teoretiker, den 
amerikanske statsvetaren Iris Marion Young, skrev i hennes viktigaste verk 
Justice and the politics of difference (1990) att den socialliberala demokratin är ett 
misslyckande och att tanken på den neutrala staten är en myt. Därmed måste 
universalismen avvisas, hävdar hon. Istället krävs särrättigheter och 
erkännandepolitik som nödvändiga instrument för att garantera 
minoritetskulturers överlevnad och rättvisa behandlande (Heinö 2009, 
s.87). Young menar att personer som tillhör grupper som är utsatta för förtryck 
och dominans definieras som avvikande och annorlunda i relation till den norm 
som de privilegierade grupperna representerar. Detta medför att dessa utsatta 
grupper har svårt att göra sina röster hörda i den offentliga debatten (Mörkenstam 
2004 s. 343). I Sverige har tankar i linje med Youngs mångkulturalism fått stort 
genomslag inom forskning och på kultursidor, samt även ett visst gehör inom 
politiken (Heinö 2009, s. 87). 

3.1.1 Politiserad mångkulturalism 

Det är idag en allmänt utbredd uppfattning att Sverige är ett mångkulturellt 
samhälle och att kulturblandning är någonting positivt. Samtliga riksdagspartier 
delar verklighetsbeskrivningen om Sverige som ett mångkulturellt samhälle och 
ser detta som någonting positivt (Heinö 2009, s. 45).  

De flesta som hävdar att mångkulturalism är bra tänker på erfarenheten att 
leva i ett samhälle som är mindre trångsynt, mindre homogent, mer pulserande 
och kosmopoliskt än tidigare. Smältdeg och mosaik är två metaforer som används 
för att beskriva detta samhälle som formats och omformats av krig och 
globaliseringens påverkan på människors rörelsemönster. De som förespråkar 
mångkulturalismen som ett antal politiska föreskrifter talar emellertid om 
någonting annat. Mångkulturalismen menar de, kräver offentligt erkännande och 
bejakande av kulturella skillnader (Malik 2006, s.190). 

Kenan Malik, brittisk författare som föddes i Indien men växte upp i 
Manchester, är en av Storbritanniens mest konsekventa kritiker av den 
mångkulturella indelningen av människor i olika etniska grupper. Han menar att 
termen multikulturellt har kommit att definiera ett samhälle som är särskilt 
varierat och mångskiftande, vanligen som ett resultat av invandring. Det har också 
kommit att definiera den politik som krävs för att hantera ett sådant samhälle. 
Termen har med andra ord kommit att stå för både en beskrivning av den levande 
erfarenheten av mångfald och för en föreskrift på hur mångfald bör hanteras. 
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Malik hävdar att denna vision av mångkulturalism som en politisk process 
undergräver mycket av det som är värdefullt med mångkulturalismen som en 
levande erfarenhet. Så fort mångkulturalism översätts i politiska termer bidrar 
man till att skapa just den typ av splittrat samhälle som den förment är ett svar på 
(Malik 2006 s. 189). 

Hur mycket man än talar om kulturer som något flytande och föränderligt 
leder mångkulturalismen undantagslöst människor att förstå kulturer i fixa termer, 
förklarar Malik och undrar hur man kan tillskriva kulturer rättigheter eller erkänna 
och bevara kulturer om de inte äger rigida gränser? (Malik 2006 s.192). Maliks 
huvudpoäng är att man för att kunna bevara mångfalden som en levande 
erfarenhet bör ifrågasätta multikulturalismen som politisk process. 

3.1.2 Mångkulturalism och jämställdhet - en värdekonflikt 

Vad ska man göra när minoritetskulturer - eller religioner - ställer krav på 
särskilda grupprättigheter som krockar med liberala demokratiers strävan efter 
jämställdhet mellan könen? Den frågan ställer sig feministen Susan Moller Okin 
som rönte stor uppmärksamhet när hon skrev sin artikel ”Is Multiculturalism Bad 
for Women?” (1999). I artikeln pekar hon på en djup och växande motsättning 
mellan det feministiska idealet att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor och 
det mångkulturella idealet att erkänna minoritetskulturer.  

Bevarandet av kulturer, skrev Moller Okin, handlar ofta i praktiken om 
kontrollen av kvinnor. Det handlar om befästandet av könsroller och om 
förverkligande av religiösa påbud som fråntar kvinnor rättigheter. Kulturella 
praktiker påverkar i regel kvinnor mer än män därför att den personliga och 
sexuella sfären är central för de flesta kulturer. I artikeln tar hon upp tre särskilt 
kritiska punkter där feministiska krav på jämställdhet mellan könen krockar med 
vissa minoritetskulturers normer; månggifte, bortgifte av unga flickor samt 
kvinnlig könsstympning (1999 s. 4-5). 

Moller Okin ser ett stort problem med att se kulturella grupper som homogena 
utan att göra någon åtskillnad mellan individerna inom dessa grupper eller 
kulturer. Detta synsätt kan medföra att ojämlika relationer inom gruppen förbises, 
vilket gör enskilda medlemmar – ofta kvinnor och barn – sårbara för alvarliga 
orättvisor.  

Okin hävdar att alla kulturer är patriarkala i grunden. De liberala 
demokratierna i Väst är dock den kultur som har kommit längst i distanstagandet 
från detta, även om bristerna fortfarande är många (1999 s. 6). Att erkänna 
mångkulturalismen skulle innebära att man tog ett steg tillbaka i den utvecklingen 
hävdar hon, och ställer frågan till läsaren: Varför ska en kvinna få sämre skydd 
från manligt våld bara för att hon kommer från en mer patriarkal kultur? (1999 s. 
8). Anser vi att kvinnor och män är moraliskt likvärdiga och strävar efter att 
förbättra kvinnors ställning i samhället, bör vi därför vara ytterst tveksamma till 
gruppspecifika rättigheter på kulturell grund. 
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4 Idéanalys 

I det kommande kapitlet kommer jag att gå igenom den kritisk humanistiska 
diskursen och de viktigaste inslagen i den. Jag kommer att använda mig av de nio 
punkterna som jag gick igenom i metodavsnittet och med stöd av citat och utdrag 
ur artiklar förklara vad den kritiska humanistiska diskursen står för och vad det är 
debattörerna argumenterar för och emot. 

4.1.1 Definition av problemet  

En framstående del i diskursen är kritiken mot det polariserade debattklimatet, 
som skulle kunna sammanfattas som problemets kärna i den kritisk humanistiska 
diskursen. Den rådande åsikten är att frågan om vem som bär skulden för den 
misslyckade integrationen (minoriteten eller majoriteten) har blockerat en 
konstruktiv diskussion kring integrationsproblematiken och att alla uttalanden 
tolkas som antingen-eller-positioneringar. ”Detta är en tröttsam kategorisering”, 
skriver Pernilla Ouis i Axess nr 5 (2009). Att frågan om skuld är och förblir 
irrelevant och står i vägen för att se dialektiken mellan minoriteters och 
majoriteters agerande, är en återkommande poäng. En nyanserad syn på 
integrationens komplexitet har definitivt inte funnit en nisch i den svenska 
integrationsdebatten, menar man. Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid 
Göteborgs Universitet, har skrivit sin avhandling om demokratiska problem i ett 
mångkulturalistiskt samhälle. Han förklarar att debatten om mångkulturalism i 
Sverige är otroligt känslig och väntar fortfarande på en saklig debatt. ”Somliga 
anser att varje problemformulering som på något sätt riskerar att göra det 
mångkulturella till en del av problemet är förkastlig, ja, till och med utgör en i sig 
diskriminerande och rasistisk praktik”, skriver han (Heinö 2009 s. 14). 

Ett av problemen är att dem som tar plats i debatten är extremister på ett eller 
annat sätt. Dessa extremister medverkar ömsesidigt till att marginalisera varandras 
kritiker. Genom att sätta dagordningen för integrationsdebatten krymper de 
utrymmet för dem som samtidigt vill kritisera både främlingsfientligheten och 
islamism. Det skapar ett klimat där man måste ta ställning för eller mot: 
”Antingen är du med oss eller med dem”. Per Bauhn belyser det problematiska i 
en artikel i Svenska Dagbladet: ”Den som vill kritisera islamister för deras 
bristande yttrandefrihet, religionsfrihet och kvinnors rättigheter tvingas förklara 
på vilka grunder han inte är islamofob och anhängare av Åkessons program” (SvD 
25/10 2009). 

Aje Carlbom illustrerar polariseringen med hjälp av fyra välciterade 
akademiker i debatten om islam och muslimer. Internationellt kallas de två lägren 
the apologists vs. the orientalists. I en svensk kontext passar det bättre med 
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mångkulturalisterna vs. nationalisterna. Edward Said, och då särskilt hans bok 
Orientalism (1993) får tillsammans med John L. Espositos ”The Islamic Threat” 
(1993) illustrera mångkulturalisternas ståndpunkt - de som hyllar mångfald och 
dem som argumenterar för att Sverige har ett etnocentriskt sysätt på muslimer. 
Orientalistpositionen, eller nationalisternas, illustreras av Bernard Lewis och hans 
artikel ”The Roots of Muslim Rage” (1990) samt Samuel P. Huntingtons 
uppmärksammade essä/bok ”The Clash of Civilizations” (1993:1995). De två 
positionerna illustrerar en akademisk konflikt som pågår internationellt, men även 
i Sverige, och som handlar om hur man ska närma sig frågan om muslimer och 
islam och relationen med västvärlden (Carlbom 2003 s. 20). 

Ett annat problem som företrädarna för den kritisk humanistiska diskursen 
diskuterar gäller inte det faktum att det finns många olika kulturer i ett land. Det 
är alltså inte det mångkulturella samhället per se som kritiseras. Problematiskt blir 
det först när alla dessa människor inte längre ses som individer, utan som 
medlemmar av grupper, exempelvis ”muslimer”. Särskilt kritiskt blir det när dessa 
olika grupper börjar ställa krav på särskilda grupprättigheter, som tillgodoses av 
politiker, rädda för att bli kallade rasister om de skulle avstå. Problemen börjar 
alltså hopa sig när det mångkulturella samhället går från att vara en beskrivning 
av ett samhälles tillstånd till att bli ett politiskt mål – när man går från 
mångkulturellt till mångkulturalistiskt.  

Det finns således två huvudriktningar inom den kritiska humanistiska 
diskursen, som till viss del överlappar varandra. För det första kritiseras den 
rådande, polariserade debatten. För det andra kritiserar man mångkulturalismen 
(inte det mångkulturella), som vissa menar har utvecklats till en hegemonisk 
ideologi i svensk politik och media. 

4.1.2 Nyckelbegrepp 

Mångkulturalism 
 
Det mest centrala begreppet i den kritisk humanistiska diskursen är 
mångkulturalism. Mångkulturalism är egentligen inte ett begrepp som används 
längre i det dagliga talet hos våra politiker. Begreppet mångkulturalism har 
övergetts till fördel för ordet mångfald som en beskrivning av dagens samhälle, 
där många olika kulturer lever och verkar tillsammans. Mångkulturalism är i 
mångt och mycket ett begrepp som i används av dess kritiker, mer än hos 
utövarna eller förespråkarna för densamma. 

Islamofobi 
 
Ett annat viktigt begrepp inom den kritisk humanistiska diskursen är islamofobi 
vars frekventa användning i media kritiseras starkt. Fredrik Stjernfelt skiljer på 
olika typer av islamkritik som han menar inte får förväxlas. Den ena kritiserar 
islam för att det är en främmande religion, oförenlig med svenskhet, svenska 
värden och tradition. Den andra kritiken angriper inte islam som sådan utan 
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islamismen. Inte för att den är osvensk utan för att det är en totalitär politisk 
ideologi. ”Denna kritik är en upplyst kritik av en politisk rörelse som inte är 
förenlig med ett öppet samhälle och demokratisk värden” skriver han i sin bok 
Adskillelsens politik (2008 s.283). 

Problemet är dock, enligt debattörerna, att all typ av kritik mot islam, både 
rimlig och orimlig, avfärdas med att den är uttryck för islamofobi. Därmed 
jämställs kritiken med rasism, antisemitism, homofobi och liknande företeelser. 
Genom att likställa kritik av islam med en fobi försöker man sjukdomsförklara en 
kritisk ståndpunkt. Samtliga debattörer framhäver att islam bör vara öppet för 
debatt och kritik i precis samma mån som alla andra världsåskådningar. ”Rasism, 
homofobi är ord som syftar på orimligt avståndstagande från egenskaper hos 
personer som de inte själva rår för som hudfärg och sexuell läggning. Men islam 
är ingen ras, utan en uppsättning ståndpunkter, precis som kristendom, 
kommunism, liberalism och nazism” skriver Fredrik Stjernfelt (Axess nr 5 2009). 
Torbjörn Elensky undrar i en artikel i Dagens Nyheter med titeln ”’Islamofobi’ är 
ett skrämselord” på vilket sätt islamofobi utgör ett relevant och användbart 
begrepp för att ringa in en viss typ av rasism (28/2 2009). Han pekar på att den 
diskriminering som drabbar människor med ursprung i Mellanöstern och 
Nordafrika drabbar oavsett om de är muslimer, kristna, ateister, alawiter, araber, 
kurder, liberaler eller kommunister. ”Den som inte uttryckligen ställer sig bakom 
stening för äktenskapsbrott ska naturligtvis inte behöva bära hundhuvudet för att 
sådant sker” skriver Elensky i samma artikel i DN. Grundpoängen är att i den 
stund kulturer eller religioner ger sig in på det politiska fältet är de precis lika 
diskutabla som alla andra föreningar, partier och strömningar som träder fram 
med politiska anspråk..  

”När jag hävdar att hederskulturer existerar kategoriseras jag som rasist eller 
islamofob, en som skyller på invandrarna: jag blir någon som inte ser 
diskrimineringen och som ignorerar den kvinnomisshandel vi har bland svenskar” 
förklarar Pernilla Ouis (Axess nr 5, 2009). Hon menar att varken svensk stat, 
hjälporganisationer som Rädda Barnen eller BRIS vågar sätta ner foten mot 
tendenser av isolering och kontroll av muslimska kvinnor just på grund av den 
stigmatiserade debatten De är rädda för att trampa på kollektiva intressen, på olika 
etniska gruppers traditioner och religioner, menar hon. ”Rädslan för att vara den 
institution som pekar ut några felande, resulterar i att förtryckande fenomen som 
tvångsgifte kan blomma i Sverige. Så sviks drabbade individer - av ren feghet” 
(Paraplyprojektet 17/2 2006). 

Huvudpoängen är alltså att kritik av islam inte är en fobi. Däremot florerar en 
rädsla för muslimer i samhället. Ett mer rättvist begrepp skulle helt enkelt vara 
”muslimofobi”, menar Pernilla Ouis i Arena: ”Islamism behandlas med 
silkesvantar under förutsättningen att vi har religionsfrihet /…/ Vi sviker 
muslimer som människor genom att inte våga ifrågasätta den islamiska ideologin 
och den religiösa puritanismen” (Arena Nr 2 2009).  

I februari i år var det 20 år sedan fatwan, dödsdomen, mot författaren Salaman 
Rushdie utfärdades av ayatolla Khomeiny för att han skrivit boken 
Satansverserna. Boken gav en föga smickrande bild av islam och uppfattades av 
en del djupt troende muslimer som en kränkning av islam och dess profet. 
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Rushdie tvingades gå under gick jorden, den japanska översättaren av boken 
mördades och bokhandlare som fortsatte att sälja den levde under dödshot. Många 
av debattörerna refererar återkommande till händelsen, och vad den har betytt för 
yttrandefriheten. Arne Ruth uppmärksammade 20-årsdagen för fatwan i en artikel 
i Expressen (13/2 2009). Hans slutsats är att den ”koloniala skuldbördan” och den 
rasism och diskriminering som muslimer utsätts för i Väst har fått stora delar av 
vänstern i Europa att anamma synen att djupt troende muslimers reaktion mot 
kritik av islam är förståelig. Den här alliansen mellan vänster och islamister har 
enligt flera debattörer bidragit till den stigmatiserade debatt vi ser idag, där rasist 
– och islamistanklagelserna haglar tätt och där islamisters kränkthet försvaras av 
många. 

 

Kulturrelativism 
 
En frekvent återkommande poäng inom den kritisk humanistiska diskursen är att 
kulturmöten inte nödvändigtvis behöver vara något positivt. Att det bortom 
exotisk mat, färgrika folkdräkter och spännande danser finns kulturella 
värderingar som kan stå i motsatsförhållande till majoritetskulturens liberala 
demokratiska ideal. Ett av nyckelbegreppen inom den kritiska humanistiska 
diskursen är kulturrelativism, och kritiken mot denna. Som ideologisk idealtyp 
betyder kulturrelativism att inga kulturer eller aspekter av kulturer är bättre eller 
sämre än några andra. I sin mest extrema position förnekar dess förespråkare alla 
möjligheter att värdera en kulturell norm eller sedvänja mot en annan. Kritikerna 
menar att kulturrelativismen används för att ursäkta kulturella synsätt, sedvänjor 
och normer som är grymma eller skadliga. Exempel på detta utgör värderingen av 
kvinnor, synen på straff och barnuppfostran och fenomen som hedersmord eller 
barnarbete. Kulturer finns, men alla är likvärdiga och får inte jämföras, än mindre 
viktas mot varandra (Stjernfelt 2008 s. 285).  

Pernilla Ouis använder begreppet nisch för att för att beskriva vad som händer 
när utanförskapet och marginaliseringen av invandrare leder till att det utvecklas 
en helt annan kultur än den som finns i deras forna hemländer. Hon hävdar att 
radikal islamism är vanligt förekommande i Europa men begränsas på många sätt 
i de muslimska länderna. Denna islamism verkar ha funnit en nisch här, kanske 
för att majoritetssamhället inte bryr sig tillräckligt och reagerar, skriver hon. ”I de 
flesta muslimska kulturer är ansiktsslöja och vägran att skaka hand över 
könsgränserna ett mycket ovanligt fenomen, men etablerades i Sverige som 
representativt för ett islamskt leverne som måste representeras i mångfaldens 
namn” (Axess nr 9 2009). Poängen är att man i det politiskt korrekta Sverige inte 
får ge uttryck för att någons kulturyttringar är bättre än någon annans. Om vi 
hårddrar det riskerar vi att landa i uppfattningen att alla kulturella uttryck och 
kulturformer är likvärdiga och att det inte finns anledning att föredra exempelvis 
dagens västerländska rättspraxis framför sharia-lagar. 

4.1.3 Grundläggande idéer/Normativa element 
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Grupprättigheter och identitetspolitik 
 

”Vi håller på att upptäcka de ’nya mänskliga rättigheterna’, vilka inkluderar, först 
och främst, kulturella rättigheter”. Detta sade FN:s dåvarande generalsekreterare, 
Boutros Boutros-Gali, i ett tal under urbefolkningarnas år 1992 och tillade: ”Vi 
kan rentav säga att det inte kan finnas några mänskliga rättigheter om inte 
kulturell autencitet bevaras” (www.kenanmalik.com).  

Ovanstående citat visar på att respekten för minoritetsrättigheter är av största 
betydelse för den före detta generalsekreteraren. En frekvent och betydande del i 
den kritisk humanistiska diskursen är att konsekvenserna av att särskilda 
grupprättigheter blir tydligare och mer problematisk när detta skydd förs över till 
större och mer sammansatta grupper. ”Mångkulturalismen leder i sin förlängning 
till en närmast förmodernistiska klanmentalitet, där man ständigt vaktar på den 
egna gruppens intressen” skriver Johan Lundberg i Axess nr 9 (2009). 

En av huvudteserna i diskursen är att mångkulturalismen hotar individens rätt 
genom att separera och skydda särskilda kulturer och grupper. Individens rätt 
framför kollektivet utgör ett av de mest framträdande normativa inslagen i 
diskursen. Torbjörn Elensky skriver: ”Hela tanken på multikulturalism är förfelad, 
eftersom den bygger just på tanken att grupper ska ha rätt till något som aldrig 
funnits, alltså separata traditioner, språk, tro och så vidare – det är frågan om en 
mer sofistikerad form av apartheid” (Axess nr 5, 2009).  

Man pekar på flera problem som uppstår när man kategoriserar en grupp 
invandrade personer som ”muslimer”. Varför används en religiös samlingsetikett 
på denna extremt heterogena grupp, som också omfattar konvertiter och infödda? 
är en återkommande kommentar. ”Vi talar ju inte om katolska invandrare, eller 
ortodoxa eller buddhistiska. Sammanblandningen av etnicitet och 
religionstillhörighet är orimlig och olämplig” skriver Elensky i DN (28/2 2008). 

En logisk följd av att det i mångkulturella samhällen bildas grupperingar 
baserade på etnisk eller religiös tillhörighet är att det i regel träder fram olika 
ledare som försöker representera ”gruppen” - representanter som sällan är 
demokratiskt valda av gruppen, men som erhåller olika typer av ekonomiska, 
politiska eller sociala resurser i det större systemet (Carlbom i Röda rummet, 2005 
s. 7). Debattörerna ser två risker med detta. Den ena är att det finns en risk att det 
etableras sociala strukturer i samhället som konkurrerar med majoritetssamhället 
om integration av nyanlända. Andra ser ett rent representativitetsproblem: ”Att 
ledande politiker vänder sig till religiösa auktoriteter för att kommunicera med 
hundratusentals svenskar i landet tyder på att våra politiska ledare, oavsett 
partitillhörighet, tror att gruppen av muslimer är liktydig med ortodoxt troende 
muslimer” säger Dilsa Demirbag-Sten (DN 29/9 2009). 

Några andra debattörer är inne på ett liknande spår – frågan om vem som har 
gett vem rätt att representera ett kollektiv. De flesta som blivit påklistrade den 
islamiska identiteten har flytt från religiösa krafter och regimer, påpekar flera. En 
återkommande synpunkt är att många muslimer förhåller sig till islam som de 
flesta kristna i Sverige förhåller sig till kristendomen och är fullt kapabla att föra 
ett öppet och demokratiskt samtal där individer representerar sig själva. ”Hur 
många svenskar vill bli representerade av Ulf Ekman i Livets ord? Är tanken 
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komisk? Tänk då igen, för det är exakt det som händer mig, min familj och mina 
vänner som flytt islamiska diktaturer” förklarar Dilsa Demirbag-Sten i samma 
artikel i DN. 

 

Kulturalism - Nationalister och relativister i samma båt 
 
Johan Lundberg är en av dem som pekar på likheterna mellan mångkulturalismen 
och rasismen. Han skriver: ”Den sorts rasism som frodas längst ut på högerkanten 
är i grunden en karbonkopia av den ideologi som betonar vikten av att olika 
minoritetsgrupper bör ha möjlighet att renodla och bejaka sina särdrag” (Axess nr 
5 2009). Den här parallellen mellan nationalism och mångkulturalism görs av ett 
flertal av debattörerna, där de pekar på att mångkulturalister uppfattar samhället i 
termer av kollektiva grupper och intressen snarare än en samling individer. 
Mångfaldsideologins hållning, att det är etnicitet och religion som ska bidra till att 
samhället berikas, är i princip lika rasistisk som andra synsätt där det är ytan som 
utgör underlag för slutsatser om vilka människorna är. Och det är på den punkten 
som man enligt debattörerna tydligt kan se likheterna mellan mångkulturalisterna 
(som även kallas relativisterna) och nationalisterna. Relativisterna vägrar att 
erkänna uppfattningen om att det finns muslimer som av olika anledningar är 
problematiska ur integrationssynpunkt, samtidigt som nationalisterna å sin sida 
kritiserar uppfattningen att det är överdrivet att påstå att det finns moderata 
muslimer som lätt låter sig integreras. I båda fallen ses muslimer som en homogen 
grupp, något som debattörerna ser som ett betydande problem.  

Som ursprung till dagens mångkulturalism och vurm för bevarande av olika 
kulturer och kopplingen till nationalismens kultursyn, drar flera av debattörerna 
paralleller till idéerna hos den tyske 1700-tals filosofen Johann Gottfried Herders 
romantiska syn på etnicitet och kultur. Herder menade att det som gör varje nation 
eller folk – das Volk – unikt är dess Kultur; dess särskilda språk, litteratur, historia 
och livsformer. Varje folks unika natur kommer till uttryck i dess Volkgeist – 
folkets oföränderliga anda, förädlad genom historien. Sant och äkta betyder 
oblandat och helt orört av moderniteten.  

4.1.4 Idealsituation  

Den kritiska humanistiska diskursen är inte en utopisk eller särskild 
framtidssträvande diskurs. Debattörerna pekar i högre grad på felaktigheter i den 
rådande debatten och på dagens situation än vad man blickar framåt. Fokus ligger 
på kritik mot den rådande debatten och strävan efter att försöka påvisa 
felaktigheter i att politisera mångkulturalism och mindre på att föra fram förslag 
på politiska lösningar och konkreta implementeringar. 

Det man eftersöker är en saklig debatt och en självrannsakning hos politiker 
och journalister. Idealsituationen skulle kunna beskrivas som en icke polariserad 
debatt där yttrandefriheten kommer först och där man tillåts kritisera och bli 
kritiserad. “Att kunna kritisera en motpart innebär att båda parter är jämlika. När 
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jag är kritisk till hedersrelaterat våld innebär det att jag tar mina medmänniskor på 
allvar. Jag värnar om både offer och förövare i hederskulturerna. Att oreflekterat 
hylla mångfald är för mig en högdragen position. Att som I Sverige odla ett slags 
självhat, är hyckleri” förtydligar Pernilla Ouis (Axess nr 5 2009). 

4.1.5 Tabubelagda ämnen  

Inom diskursen diskuteras många olika ämnen från olika vinklar och det finns 
egentligen ingenting som tydligt kan pekas ut som ett tabubelagt ämne. Möjligtvis 
skulle positiva aspekter med grupprättigheter samt positiva konsekvenser av att 
dela in individer i grupper vara ett ämne som man inte närmar sig med någon 
större entusiasm. 

4.1.6 Aktörer och arenor  

Kritik mot mångkulturalismen har länge sätts som ett högerprojekt. Det har 
funnits en ideologisk klyfta mellan dem som förespråkar mångfald och dem som 
är kritiska mot vad det kan leda till i förlängningen (Heinö 2009 s. 34). Många av 
dem som är en del i den kritisk humanistiska diskursen är välkända debattörer 
som på den politiska höger-vänsterskalan hamnar, med några undantag, 
någonstans i mitten, med viss övervikt till höger. De flesta, men inte alla, kallar 
sig själva liberaler och förespråkar en liberalism som inte nödvändigtvis behöver 
blandas ihop med ekonomisk liberalism. Man vurmar för upplysningsvärden så 
som yttrandefriheten, rätten att säga sådant som inte faller alla i smaken samtidigt 
som de pläderar för individens frihet framför ett kollektivistiskt synsätt. Flera av 
debattörerna är skribenter på våra stora dags– och kvällstidningar såsom Svenska 
Dagbladet, Dagens Nyheter och Expressen. Vissa är fast anställda, andra frilansar. 
Några andra av debattörerna figurerar i övriga medier, såsom kultur – och 
samhällstidskrifter som Axess och Arena. Dessa båda tidskrifter har under 2009 
publicerat varsitt temanummer där mångkulturalismen och islamismen har 
diskuterats (Axess ”Mångkulturalismens utmaningar” samt Arenas ”Striden om 
islamismen”). Flera av debattörerna är verksamma inom den akademiska världen, 
där de är verksamma inom skilda områden; praktisk filosofi, etnologi och 
socialantropologi. Ingen av debattörerna inom den kritisk humanistiska diskursen 
är politiker. 

Nedan följer en lista på en del av de journalister, debattörer, författare och 
akademiker vars texter utgör mitt material och som därmed ligger till grund för 
den kritisk humanistiska diskursen och den här studien: 

   

• Torbjörn Elensky, svensk författare. Kulturskribent på Dagens 
Nyheter 

• Per Bauhn, svensk författare och debattör. Professor i praktisk 
filosofi på högskolan i Kalmar  
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• Aje Carlbom, socialantropolog på Malmö Högskola och 
specialiserad på islamism. Bosatt i Rosengård 1995-98 

• Pernilla Ouis, fil. dr, författare och projektsamordnare för Rädda 
Barnens projekt kring förebyggande åtgärder mot hedersrelaterat 
våld. Troende muslim 

• Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi vid Stockholms 
universitet, författare och frispråkig debattör  

• Dilsa Demirbag-Sten, debattör och frilandsjournalist. 
Styrelseledamot i ateistiska föreningen Humanisterna samt skribent 
på Expressen och Dagens Nyheter 

• Johan Lundberg, kulturskribent och chefredaktör på Axess Magasin. 
Docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. 

• Fredrik Stjernfelt, debattör och författare 

• Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs Universitet. 
Har forskat om motsättningarna mellan den liberala demokratin och 
mångkulturalism. 

4.1.7 Peakperiod 

11 september 2001 och de efterföljande terrorattentaten i Madrid 2004 och i 
London 2006, mordet på filmskaparen Theo van Gogh en höstmorgon i 
Amsterdam 2004, upploppen i England 2001 och i de franska förorterna 2005 
samt de världsvida protesterna vintern 2005-2006 mot Jyllands-Postens 
publicering av Muhammedkarikatyrerna; många är de gnistor som tänt den heta 
debatten om mångkulturalismens framtid (Heinö 2009 s. 35).  

Det har framhållits av några debattörer att debattklimatet gällande det 
mångkulturella samhället har öppnats upp för kritik efter 11 september 2001. En 
av anledningarna sägs vara det faktum att många av de terrorister som genomfört 
bombdåden varit en del i det västerländska samhället. Frågan som väckts är hur 
samhällena i väst har bidragit till den ökade islamiseringen och identifikationen 
med fundamentalistiska påbud genom en mångkulturell politik där människor ses 
i kollektiva termer. Jag kan inte dra några slutsatser om diskursens framtid. Det är 
dock min uppfattning att den inte har sett sin peakperiod ännu, då en liknande 
diskussion förs i större skala i länder som Storbritannien. 

4.1.8 Syn på andra diskurser  

Diskursen om strukturell diskriminering 
 

Som namnet avslöjar tenderar den kritisk humanistiska diskursen att vara mycket 
kritisk till övriga integrationspolitiska diskurser. Först och främst är man kritisk 
mot diskursen om strukturell diskriminering, som enligt flera av debattörerna 
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etablerar ett ”vi och dem” tänkande i lika hög grad som den rasism som de så 
förment försöker bekämpa. 

Antropologen Aje Carlbom kritiserar tanken om den strukturella 
diskrimineringen från en annan synvinkel i artikeln ”Idén om strukturell rasism 
döljer det verkliga integrationsproblemet” (Röda rummet, nr 2 2005). Han skriver: 
”Var finns aktörerna, den enskilde individen, om diskrimineringen är 
strukturell?”. Om man håller fast vid tanken att diskrimineringen är strukturell blir 
strukturen både orsak och verkan till diskrimineringen, lyder hans kritik. Hur kan 
man agera utanför strukturen, när dessutom den mesta av diskrimineringen sker 
omedvetet av aktörerna? Vem är rasist när alla som ingår i samhället egentligen är 
rasister? Frågar han sig. 

Det här är kritik som förts fram av andra debattörer inom diskursen, däribland 
Pernilla Ouis som är inne på samma spår i hennes artikel ”Både högern och 
vänstern har fel” (Axess nr 5 2009). Här skriver hon att när alla som är kritiska 
mot invandrare på något sätt klassas som rasister, trivialiseras den verkliga 
rasismen. Om man kritiserar begreppet strukturell diskriminering antas man 
dessutom vara företrädare för diskrimineringen. 

För att komma åt de verkliga problemen och lösningarna på dessa påpekar 
flera debattörer att det är av vikt att göra en distinktion mellan olika fenomen, 
exempelvis mellan etnocentrism och rasism. En av debattörerna föreslår en annan 
approach till problemet om diskriminering än den som Kamali arbetade utifrån: 
Vilken typ av logik som organiserar arbetsgivares beslut. I vilka situationer 
diskrimineras invandrare på grund av hudfärg? I vilka situationer är det 
klasstillhörighet som sorterar bort invandrare och i vilka situationer är det 
bristande färdigheter i svenska som gör att de inte kan få jobb? Att sortera in 
allting under termen ”strukturell rasism” riskerar att korrumpera tänkandet och 
lamslå hela frågan om utanförskap, menar han. Eftersom det finns en så stark 
moralisk ladding i ordet rasism riskerar man att göra fenomenet med utanförskap 
till en fråga om huruvida någon är ”god” eller ”ond” när det kanske handlar om 
andra saker. 

Karl-Olov Arnstberg skriver: ”Deras definition av rasism är så gapande bred 
att varje negativt uttalande om en grupp helt enkelt kan sorteras in som rasism. 
Synnerligen intressant och skrämmande hur dessa begrepp har kidnappats och 
omdefinierats av denna forskargrupp” (Axess nr 5 2009).  

Assimileringsdiskursen 
 

Inom den kritisk humanistiska diskursen är man även starkt kritisk mot 
assimileringsdiskursen och Sverigedemokraterna. En av punkterna som 
assimileringsdiskursen kritiseras på är benägenheten att se invandrargrupper, och 
då särskilt muslimer, som ett enhetligt kollektiv utan nyanser och förmåga att 
integreras i ett svenskt samhälle. Kritiken skiljer sig dock något från den som 
slentrianmässigt riktas mod partiet, med anklagelser om islamofobi, då det i sig är 
ett begrepp som debattörerna kritiserar. Samma kritik som riktas mot 
mångkulturalister och deras kultursyn, riktas mot nationalisterna; tanken på att 
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”bekämpa” multikulturalismen med hänvisning till någon äkta, ursprunglig svensk 
kultur är lika förfelad som tanken på mångkulturalism. 

En annan del av kritiken handlar alltså om Sverigedemokraternas förenklade 
och naiva syn på vad som är svenskt. SD, skriver flera debattörer, ser demokrati, 
mänskliga rättigheter och solidaritet som svenska, kristna normer som inte kan 
delas av muslimer. Flera av debattörerna påpekar att dessa värderingar i grunden 
inte är svenska, utan ett arv från upplysningen som i hög grad delas av en stor del 
av vår befolkning; ateister, kristna som muslimer. Det är dessa upplysningsvärden 
som är värda att kämpa för, inte det som SD kallar svenskhet. 

Man är även kritisk mot det som Brekke och Borschegrevink benämner som 
den socialdemokratiska diskursen, eftersom det är den politiken som först 
omfamnade mångkulturalismtanken på 1970-talet, och som står bakom den politik 
som har lett fram till den misslyckade integrationen som vi ser idag. Den diskurs 
som debattörerna riktar minst kritik mot är den socialliberala diskursen.  
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5 Slutsatser 

Nu har analysen nått vägs ände och det är dags att återvända till den huvudfråga 
som varit vägledande för hela arbetet: Vad är utmärkande för den kritisk 
humanistiska diskursen? I det här kapitlet kommer jag att jämföra min idéanalys 
av den kritiska humanistiska diskursen med de övriga diskurserna som Brekke 
och Borschgrevinks presenterar i sin studie. Jag kommer även att presentera ett 
nytt analysschema, kompletterad med den kritiska humanistiska diskursen. Dessa 
jämförelser utgör studiens slutsatser. 

5.1 Sammanfattning av diskursens utmärkande drag 

För att återgå till min första frågeställning: Finns det en kritisk humanistisk 
diskurs i den integrationspolitiska debatten? Svaret på den frågan är jakande - den 
kritisk humanistiska positionen är en egen inriktning i debatten. I läsningen av den 
kritisk humanistiska diskursen läser jag ut tre huvudteman. De olika punkterna 
överlappar varandra i diskussionen och har flera gemensamma beröringspunkter, 
men utgör var och en ett eget fält. 

 
 

Det omöjliga samtalet om islam och islamism 

 
I diskursen ligger mycket stort fokus på islam och framförallt den politiska delen 
av religionen: islamism. En av de underliggande frågorna som sätter tonen för 
hela samtalet, och inte bara för den kritisk humanistiska diskursen, utan för alla 
som deltar i den offentliga debatten, är vem som får kritisera den islamism som 
finns i Sverige, Europa och i världen. Och hur får detta göras? Substansen i en 
negativ utsaga om islamism, eller om religionen islam, tycks bestämmas av 
kontexten: av vem som säger vad, vilka syften som ligger bakom och i vilken 
diskurs utsagorna tar plats. När enbart kontexten och syftet bestämmer vad som är 
vad, uppstår en hel del problem, menar debattörerna. Vad är skillnaden när 
svenska nationalister ropar ”islamismen måste krossas” och när samma slagord 
utropas av några exiliranier bosatta i väst?  

Debatten är polariserad och det finns hårda gränsdragningar om på vilket sätt, 
av vem och när islam och islamism får kritiseras. Den som vill kritisera islamister 
för deras bristande yttrandefrihet, religionsfrihet och kvinnors rättigheter tvingas 
förklara på vilka grunder han inte är islamofob och anhängare av Åkessons 
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program, är en träffande beskrivning av ett av de problem som dominerar den 
kritisk humanistiska diskursen.  

Sammanfattningsvis är man kritisk mot den politiska delen av islam – 
islamism, någonting som de ser som en politisk rörelse som bör kunna diskuteras 
utan att religionsfriheten inskränks. Men man dock är inte kritisk mot muslimer i 
allmänhet. Att förneka att det pågår våldsamheter i religionens namn är lika dumt 
som att anse att alla muslimer är kollektivt skyldiga, menar man. Man går till 
försvar för religionsfriheten, men samtidigt försvarar man yttrandefriheten och 
rätten att kritisera. Känslan av att vara kränkt kan ge personer anledning att 
protestera, att göra invändningar mot eller att fördöma. Vi får klä oss hur vi vill, 
men vi kan inte ta för givet att andra måste anpassa sina regler till vårt klädval, är 
en kommentar till debatten om heltäckande burkor och niquab i offentlig miljö. 
”Lika lite som jag kan hävda en rätt att gå in i moskén i bikini, lika lite kan jag 
hävda en rätt att bära burka på arbetsplatsen”, skriver Dilsa Demirbag-Sten (DN 
24/9 2009). Demokrati innebär inte en rätt att aldrig behöva känna sig kränkt, men 
däremot en rätt att inte bli berövad sina medborgerliga friheter. Med andra ord får 
man enligt flera debattörer acceptera att alla inte uppskattar eller stöttar våra fria 
val. Men det ger ingen rätt till rättslig censur och ännu mindre till att tillgripa 
våld. En huvudpoäng hos debattörerna, som jag har visat ovan, är att anklagelser 
om islamofobi i den offentliga debatten stigmatiserar kritik av islamism och utgör 
ett hot mot det öppna debattklimatet. 

 
Toleransen mot de intoleranta 

Hur ska man i en liberal demokrati handskas med intoleranta krafter? Ska man 
tolerera de intoleranta? Ett av de problem som diskuteras är att vi under 
förevändningen av multikulturalism antas vara tvungna att behandla alla dogmer, 
alla politiska och moraliska anspråk med samma respekt. Det flera debattörer 
hävdar är att alla ”kulturers” anspråk dock inte är förenliga. Hur skulle det fungera 
i ett samhälle där man försökte förena sharialagar och västerländsk demokrati? 
Denna diskussion tangerar diskussionen om kulturrelativismen. 

Här kan man se en koppling till Susan Moller Okin och hennes feministiska 
tankar om hur man ska hantera sedvanor som krockar med den liberala 
demokratins grundpelare. Att genom att sätta kollektiva rättigheter före individens 
rätt, i tron att det är det bästa för alla inom denna ”grupp”, riskerar man att 
individer inom gruppen far illa. 

 
 

När mångkultur blir politik 

Till skillnad från förespråkarna av mångkulturalism har man ett mer reserverat 
förhållande till mångkulturen och en neutral inställning till kulturmöten: 
Kulturmöten kan ha både positiva och negativa följder. Det man är kritisk mot är 
när mångkulturalism blir politikernas angelägenhet. När mångkulturalismen går 
från att vara en beskrivning av ett samhälle som befolkas av människor från olika 
kulturer till att omvandlas till politisk handling. Det här kan jämföras med Kenan 
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Maliks uppfattning om att mångkulturalismen blir problematisk först när den går 
från att endast vara en beskrivning av ett samhälle till att bli normativ – en 
föreskrift för hur politik ska föras. Motiveringen verkar vara ”för 
invandrarbefolkningens bästa”. 

5.2 Jämförande analys: Likheter och skillnader 

När det kommer till problemdefinitionen är man inom den kritisk humanistiska 
diskursen överens med övriga diskurser om att integrationspolitiken är 
misslyckad, att hög arbetslöshet, segregation och utanförskap präglar stora delar 
av vårt samhälle. 

I frågan om det stigmatiserade debattklimatet är debattörerna inne på en 
liknande linje som assimileringsdiskursen och SD, nämligen att det är svårt att 
diskutera frågor om invandring och integration i svensk debatt utan att bli kallad 
främlingsfientlig och rasist. Att det inte finns mycket utrymme för att diskutera 
eventuella problem som kan dyka upp när olika kulturer lever sida vid sida. Denna 
”beröringsångest” som återfinns i media och hos politikerna här har även 
Folkpartiets Tobias Billström varit inne på. Kritiken mot mångkulturalismen delar 
man med assimileringsdiskursen, med reservation för att man inom den för 
studien aktuella diskursen kritiserar den i termer av kulturrelativism och 
nedmontering av upplysningsidealen, medan SD istället värnar om svenska 
traditioner, historia och sedvanor. Till skillnad från assimileringsdiskursen ser 
man heller inte det mångkulturella samhället som ett problem per se. Man 
förespråkar inte en assimileringspolitik. Den kritisk humanistiska diskursen och 
assimileringsdiskursen för fram liknande åsikter och argument men står på olika 
normativa och ideologiska fundament. 

När det kommer till praktiska lösningar till problemen har debattörerna inte 
särskilt många konkreta förslag. En av anledningarna till detta är att den kritisk 
humanistiska diskursen inte har ett samlat politiskt program, till skillnad från de 
övriga diskurserna. Det man söker är ett öppet samtal där man får vara kritisk utan 
att riskera att bli offentligt uthängd. Man vill ha en diskussion ”bortom högern och 
vänsterns låsta positioner” - att politiker och debattörer ska sluta lägga hela 
skulden antingen på minoriteten eller majoriteten och börja se integrationen som 
en komplex process, där förenklade förklaringsmodeller stjälper mer än de 
hjälper. Det här är ett relativt okontroversiellt påstående, som debattörer i de 
övriga diskurserna troligen håller med om. Skillnaden är att man inom kritisk 
humanistisk diskurs ser det här som ett av huvudproblemen och att många 
problem skulle kunna lösas genom att man vågar ta debatten offentligt. 

Inom diskursen betonas individens frihet och skyldigheter framför gruppens. 
Detta är en klassisk liberal tanke, som går tillbaka till John Stuart Mills 
resonemang, och som även korrelerar med den socialliberala diskursens sätt att 
föra fram individen framför gruppen. De två diskurserna är även överens på en 
annan punkt – att all mångfald inte är av godo. Den kritisk humanistiska diskursen 
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skiljer sig från den socialliberala diskursen genom att den inte är lika inriktad på 
arbetsmarknadsåtgärder. 

 
 

Tabell 2. Integrationspolitiska diskurser. Ett ramverk för analys. 

 

Kritisk humanistisk diskurs 
 
------------------------------------ 
 
Polariserad debatt, 
mångkulturalistisk politik  
 
 
Mot: Islamofobi, kulturrelativism  
För: yttrandefrihet, universalism 
 
 
Misslyckad integrationspolitik. 
Mångkulturalismen en 
hegemonisk ideologi som format 
debattklimatet. 
 
Anklagelser om rasism och 
islamofobi stänger debatten.  Skilj 
på sak och person! 
 
 
Universalism, liberalism, 
yttrandefrihet. Individens rätt 
framför gruppens. Allas lika rätt 
inför lagen 
 
En fri och saklig debatt, bortom 
högern och vänsterns låsta 
positioner.  
 
 
     
----------------------------------------- 
 
 
 
Liberala debattörer, författare och 
akademiker. Ingen officiell 
representation i partipolitiken. 
 
 
 
2001 --? 
 
 
 
Strukturell diskr. för ensidig, 
assimileringsdisk. likaså. De två står 
på samma grund och är båda skadliga 
för ett demokratiskt samhälle 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31 

6 Diskussion 

Min uppfattning är att diskursen är mer utbredd än vad man får intrycket av när 
man läser Brekke och Borshevinks rapport. Även om många av debattörerna får 
utstå mycket kritik verkar det som att det idag är relativt okontroversiellt att uttala 
kritik mot mångkulturalismen. Den svenska integrationsdebatten förefaller 
alltjämt vara bipolär. En effekt av detta är att mycket handlar om att undvika att 
bli kallad rasist. Frågan är om det finns någon plats för en mellanposition i en 
debatt där rasist och politisk korrekt är de enda möjliga positioneringar? Tittar vi 
på den svenska debatten står idag en villkorad tolerans mot en postkolonial 
multikulturalism, men i en kontext som bäst kan beskrivas som ett exempel på 
ljum mångkulturalism. Jämfört med till exempelvis Storbritannien har man i 
Sverige inte politiserat mångkulturalismen på samma sätt i form av särrättigheter 
och identitetspolitik. 

I Sverige blossar diskussionen om mångkulturalismen, särrättigheter och 
religionens roll i det offentliga rummet upp med allt kortare mellanrum. Några 
exempel på kontroversiella händelser är mordet på Fadime, Sveriges televisions 
program Halal-TV, niquab-debatten och minaretförbudet i Schweiz. Med 
Sverigedemokraternas politiska framgångar i åtanke är det min uppfattning att den 
här diskursen inte har sett sin peakperiod ännu. Att man inom media kommer att 
inse att man bör diskutera frågor om integration och invandring i andra termer än 
vad man gör idag. 

Viktigt att poängtera är att det här är min tolkning av debatten. Möjligheten 
finns att debattörer vars texter jag använt mig av i studien inte skulle hålla med i 
mitt resonemang och min indelning av debatten. I studien har jag utgått från 
förutsättningen att det finns fyra integrationspolitiska diskurser och därefter ställt 
mig frågan om det även finns en femte (kritisk humanistisk). Om man använde sig 
av andra ”glasögon” skulle den som letade hitta fler nyanser och sätt att dela in 
debatten. För att kunna dra slutsatser om någonting mer än enskilda debattörers 
personliga åsikter krävs det att man gör vissa generaliseringar. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har i mitt arbete stött på många intressanta frågeställningar, värdekonflikter 
och argument som inte har fått plats inom ramen för den här uppsatsen. En av dem 
är risken som påvisats med att gruppspecifika rättigheter leder till ett mer 
konfliktfyllt samhälle där olika intressen och grupper ställs emot varandra. Går det 
verkligen att finna nya demokratiska former – bortom ett likabehandlingsideal – 
för att hantera mångfald och heterogenitet? Och går det att göra utan att den 
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politiska legitimiteten undergrävs? Det skulle även vara intressant att intervjua 
journalister och politiker och höra deras åsikter om den rådande debatten. 
Upplever man den som högljudd, politisk korrekt eller förändrad över tid? Ett 
annat intressant forskningsprojekt skulle vara en jämförelse mellan det danska och 
det svenska debattklimatet. Förändras tonläget i media efter att partier med en mer 
restriktiv invandringspolitik får större makt? 
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